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Ten geleide
Methodologie van A.D. de Groot behoort tot de selecte verzameling van boeken
waaraan ik echt ben gehecht. Vóór mijn doctoraal examen heb ik er tentamen over
gedaan en daarna heb ik ongeveer vijf jaar meerkeuzevragen geschreven voor
schriftelijke tentamens over het boek. In die periode heb ik niet alleen de inhoud
goed leren kennen, maar deze heeft ook mijn methodologische grondhouding
bepaald. Ik vind het dan ook verheugend dat Van Gorcum het boek opnieuw heeft
uitgegeven.
De verschijning van de eerste druk van het boek in 1961 markeert een overgang
in de beoefening van de sociale en gedragswetenschappen in ons land. Daarvóór
domineerde een beschouwelijke en soms ook weinig rationele benadering in deze
wetenschappen. In Methodologie wordt juist het tegenovergestelde geponeerd: de
groei van wetenschappelijke kennis moet plaatsvinden via een kritisch rationeel
proces van theorievorming en hypothesetoetsing aan de hand van empirische
gegevens. In 1961 was het klimaat blijkbaar rijp voor een dergelijke omslag want
binnen korte tijd was het boek maatgevend voor de wetenschapsbeoefening in de
sociale en gedragswetenschappen en veelal ook in andere wetenschappen.
De vraag is waarom het boek zoveel invloed had. De opvattingen van De Groot
over theorievorming en hypothesetoetsing sluiten aan bij die van Popper, zijn
opvattingen over meten en operationaliseren sluiten aan bij Cronbach en zijn
psychometrische beschouwingen zijn gebaseerd op het werk van Gulliksen. In geen
van deze opzichten was het boek origineel. Wèl origineel was de brede visie en het
geïntegreerde kader voor theorievorming en empirisch onderzoek. De onderzoeker
kreeg een samenhangend kader aangereikt voor het gehele proces van
wetenschappelijk onderzoek: inhoudelijke theorievorming, meting en instrumentatie,
hypothesetoetsing en interpretatie van resultaten.
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Na 1961 heeft ook in de methodenleer de tijd niet stilgestaan. De belangrijkste
bijdragen zijn naar zijn mening de wetenschapstheoretische bijdragen van Lakatos,
het ambachtelijk methodologische werk van Campbell en Fiske en het
psychometrische werk van Lord en Novick. Ook De Groot zelf heeft algemeen
methodologische bijdragen geleverd, zoals over de acceptabiliteit van
meetinstrumenten, de rol van het forum van wetenschapsbeoefenaren, de analyse
van theoretische begrippen, de constructie en het gebruik van studietoetsen en de
methode van het ‘learner report’. Deze nieuwe ontwikkelingen zijn niet strijdig met
het boek van De Groot, maar zijn meestal een min of meer logisch gevolg hierop.
Methodologie is dan ook geen gedateerd boek dat alleen historisch gezien interessant
is. Ik ken enkele recente boeken die de methodenleer ook vanuit een geïntegreerde
visie op theorievorming en empirisch onderzoek introduceren, maar geen van deze
boeken haalt het niveau van het boek van De Groot.
Ik hoor soms opmerken dat het werk van De Groot positivistisch van karakter is
en de nadruk legt op kwantitatief onderzoek. Ik hoop dat deze heruitgave er toe zal
bijdragen dit beeld te corrigeren. Het werk van De Groot past binnen de stroming
van het kritisch rationalisme en hecht veel waarde aan kwalitatief onderzoek, mits
dit voldoet aan de methodologische eisen voor goed onderzoek.
De bestudering van Methodologie wordt aanbevolen aan alle serieuze
onderzoekers in de sociale en gedragswetenschappen en verwante gebieden. Voor
gevorderde studenten, assistenten en onderzoekers in opleiding is het boek nog
altijd het beste uitgangspunt voor verdere methodologische scholing. De ervaren
onderzoekers zullen bij het lezen vaak een gevoel van herkenning hebben, maar
zij zullen ook nieuwe gezichtspunten ontdekken. Ik ben er van overtuigd dat het
voor ieder een genoegen zal zijn dit boek te lezen of te herlezen.
Amsterdam, januari 1994
G.J. Mellenbergh
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Woord vooraf
Uit de eerste druk
De geschiedenis van dit werk beslaat een jaar of zeven. In 1954 ontstond althans
het plan een boek te schrijven over grondslagenproblemen. (...)
Hoewel nog in 1956 het accent lag op de psychologie, en op de psychodiagnostiek
in het bijzonder - wie de zes Nijmeegse gastcolleges heeft bijgewoond, die de
schrijver destijds op uitnodiging van prof. Rutten over methodologie mocht geven,
zal het zich herinneren - kregen de aantekeningen voor en de opeenvolgende
tekst-versies van het boek in wording in de loop der jaren een steeds meer
algemeen-methodologisch karakter. De alomtegenwoordigheid van prealabele
methodologische vragen is dan ook niet alleen voor de psychologie kenmerkend,
maar veeleer voor al die wetenschappen, die feitelijke gegevens van menselijk
gedrag willen beschrijven en verklaren, elk vanuit hun eigen theoretische
gezichtspunt. Zo is dit boek dus weliswaar geschreven door een psycholoog, maar
geworden een methodologie voor de gedragswetenschappen.
Het is in de eerste plaats een studieboek voor afgestudeerden en studerenden
in vakken als psychologie, sociologie, pedagogiek, politicologie, perswetenschap
en communicatieleer, etc. Kortom, voor al die vakken, die men- volgens een vrij
ruime definitie - tot de empirische sociale wetenschappen kan rekenen. Stelt men
de redelijke eis, dat een afgestudeerde op één van deze wetenschapsgebieden
zelfstandig een eenvoudig onderzoek moet kunnen opzetten en uitvoeren, dan is
beheersing van een groot deel van de in dit boek behandelde stof onontbeerlijk.
Maar daarnaast zijn er andere wetenschappen, die zich weliswaar niet voortdurend,
maar, in hun onderzoekingen, toch wel vaak met menselijk gedrag of met produkten
of resultaten daarvan bezighouden: biologie, medische
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wetenschap (neurologie, psychiatrie, sociale geneeskunde, psychosomatiek),
economische wetenschap, taal- en literatuurwetenschappen, rechtswetenschap
(b.v. criminologie) en, niet te vergeten, de geschiedenis. Dit boek is daarom ook
bestemd voor diegenen, die op deze gebieden wetenschappelijk onderzoek
verrichten, zeker wanneer zij dit doen in samenwerking met onderzoekers van
andere herkomst. Een scherpe grens is voor het begrip ‘gedragswetenschappen’
niet te trekken. Men kan zich misschien het beste oriënteren aan de volgende
officieuze Amerikaanse definitie: ‘A behavioral scientist is a scholar who in his
research would consider co-operating with a social psychologist’; zij het, dat men
voor Nederland, waar nog te weinig over traditionele grenzen heen wordt
samengewerkt, het woordje ‘would’ voorlopig beter door ‘should’ kan vervangen.
In hoeverre het boek weerklank vindt, wellicht ook buiten de aangegeven gebieden,
zal in de praktijk moeten blijken. De schrijver is uitgegaan van de evidente
veelvuldigheid van weerbarstige methodologische vragen en van de even evidente
schaarste aan boeken, zeker in het Nederlands, die antwoorden daarop geven of
helpen voorbereiden. Technische handboeken over speciale onderwerpen - meest
Engels-talige - zijn er natuurlijk te over: over logica, statistiek, factoranalyse, de
opzet van experimenten, test- en schaalconstructie, sampling, enz. Maar daarin
worden aan de meer algemene vragen, die niet of nog niet kunnen worden
geformaliseerd of gemathematiseerd, meestal slechts weinige bladzijden gewijd. In
de onderhavige studie gaat het er juist om die meer algemene problemen tot hun
recht te doen komen.
De lezer, die gewend is logica en methodologie in één adem te noemen en als
nauw verwant te beschouwen zal zich waarschijnlijk verbazen over het feit dat er
zo weinig (formele) logica in dit boek voorkomt. Hopelijk verbaast hij zich dan echter
ook over het feit, dat er zo véél belangrijke methodologische vraagstukken zijn, die
(nog) niet in geformaliseerde vorm kunnen worden gegoten, maar wel in een lossere
terminologie zinvol kunnen worden behandeld.
Bij de behandeling van deze vraagstukken is de schrijver uitgegaan van één, zo
goed mogelijk doordachte, opvatting van wetenschap. Hoe onderscheidt zich die
opvatting van andere?
In de eerste plaats hierdoor, dat empirische wetenschap steeds wordt
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gezien als een proces, dat voortschrijdt en waarin zelden onaanvechtbaardefinitieve
resultaten worden bereikt. Natuurlijk neemt onze kennis - en de graad van zekerheid
daarvan - steeds toe, maar de ontwikkeling kenmerkt zich toch ook doordat telkens
weer gedeeltelijk wordt verworpen wat zeker scheen te zijn. ‘Verlies’ is dit allerminst;
men kan zelfs, met KARL POPPER, volhouden, dat de werkelijk belangrijke stappen
in de toeneming van onze kennis die van de weerlegging van (andere) theorieën of
opvattingen zijn.
Het proces wordt in gang gehouden door de activiteit van de onderzoeker.
Wetenschap wordt dus niet zo zeer, of althans niet alleen gezien als een systeem
van begrippen en/of uitspraken, maar vooral als een systeem van activiteiten. Het
boek beschrijft (descriptief) wat de onderzoeker doet en schrijft voor (normatief) wat
hij moet doen - voor zover mogelijk. De nadruk wordt erop gelegd, dat de
onderzoeker een nogal grote vrijheid heeft in het stellen van zijn doelen en het
kiezen van zijn methoden. Telkens wordt uitdrukkelijk rekening gehouden met zijn
intenties: bij het ontwerpen van een theorie, bij het stellen van een hypothese, het
definiëren van een begrip, het opzetten van een onderzoeksplan. Weliswaar is het
normatieve aspect - de ‘dos and don'ts’ - zo strikt behandeld als maar mogelijk was,
maar de schrijver heeft zich alle moeite gegeven onnodige, uit dogmatiek of
eenzijdigheid voortvloeiende ‘striktheid’ te vermijden. Te vaak wordt de fout gemaakt
probleemstellingen en werkwijzen terzijde te schuiven alléén omdat zij niet in een
nu eenmaal geaccepteerd, star ‘systeem’ passen. De schrijver is evenmin ‘tegen’
introspectie, Verstehen, fenomenologie als hij ‘tegen’ mechanistische of
mathematische modellen van menselijk gedrag is. Iedere serieuze probleemsteliing
of werkwijze, die kan bijdragen tot onze kennis, wordt als zodanig aanvaard.
Anderzijds is ernaar gestreefd geen enkele werkwijze te overtrekken, en met name
de eraan verbonden beperkingen duidelijk aan te geven.
De opvatting van wetenschap als activiteit impliceert verder dat de
wetenschapsbeoefenaar, de onderzoeker, dikwijls het uitgangspunt van de
beschouwingen is. In zoverre is het niet alleen een kwestie van keuze van een voor
een psycholoog voor de hand liggende vorm van inleiding, dat in hoofdstuk 1 de
activiteiten van de onderzoeker worden gezien als een speciaal geval van meer
algemene vormen van gedrag, waardoor het menselijk organisme in staat is kennis
en ervaring te verwerven. Door
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deze inleiding krijgt de lezer de gelegenheid om als het ware het instellen van de
lens op het eigenlijke object zelf mee te maken. Verder wordt de algemeenheid en
de noodzakelijkheid van een ‘empirische cyclus’ en van een ‘spiraalsgewijze
voortgang’ bij het verwerven van kennis erdoor gedemonstreerd - ter bestrijding van
de mening dat dit een specifieke en misschien wat willekeurige eigenaardigheid van
de wetenschapsbeoefening zou zijn.
Een verder strekkende betekenis komt aan de gekozen inleiding echter niet toe.
Met name zou het een misverstand zijn te menen, dat dit een methodologie ‘op
psychologische basis’ zou zijn. De secties 1;1 en 1;2 zijn niet noodzakelijk als
voorbereiding voor de daarna volgende uiteenzettingen; en voor zover in het vervolg
van de activiteiten van de onderzoeker wordt uitgegaan, geschiedt dit steeds vanuit
een systematischbeschrijvend en/of logisch-normatief gezichtspunt. Methodologie
in de zin van dit boek is bepaald niet een onderdeel van de (denk)psychologie.
Psychologische argumenten spelen dan ook nergens een beslissende rol.
Wel wordt telkens voor de rechtvaardiging van methodologische normen gewerkt
met het argument, dat wetenschapsbeoefening een sociaal proces is en moet zijn.
Democratische uitwisseling is een voorwaarde, zowel voor onderlinge kritiek als
voor onderlinge inspiratie en ontlening, zowel voor de verwerping van wat
onhoudbaar blijkt als voor de opbouw van een structuur van wetenschappelijk
gestaafde kennis. Vele methodologische eisen vloeien geheel of gedeeltelijk uit het
sociale karakter van de wetenschap voort: formulerings- en publicatie-eisen,
vermijding van subjectiviteit, zelfs aanvaarding van eenzelfde logica, enz. Volgens
de hier gepresenteerde methodologie berusten de laatste beslissingen zelfs dikwijls
bij een sociale ‘institutie’, zij het een nogal abstracte institutie: het forum.
Het lijkt niet goed mogelijk deze wetenschapsopvatting bij een der bestaande
-ismen onder te brengen. De schrijver kan hoogstens zeggen, dat hij aan bepaalde
scholen en richtingen meer dank verschuldigd is dan aan andere. Voorop staan dan
wel de verschillende schakeringen van het logisch-empirisme, zoals trouwens uit
de tekst en de opgegeven bronnen wel zal blijken.
Amsterdam, september 1961
A.D. DE GROOT
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Bij de twaalfde druk
Met uitzondering van een aantal tekstcorrecties die in de vierde druk zijn aangebracht
(1968) verschilt deze twaalfde editie alleen in de omlijsting van de oorspronkelijke
tekst van 1961.
Allereerst heeft een nieuwe uitgever er zijn stempel op gedrukt. Ik ben de firma
Van Gorcum dankbaar voor haar voortvarende activiteit bij het tot stand brengen
van de heruitgave. Een belangrijk aspect daarbij is voor mij als auteur, dat zij het
boek uit Duitsland naar Nederland heeft teruggehaald. Het was daar al in 1981
verzeild geraakt, toen bij de opheffing van Mouton & Co, Den Haag, een groot deel
van het fonds door De Gruyter, Berlijn, werd overgenomen.
Voorts is deze uitgave verrijkt met een Ten Geleide van de hand van de daartoe
bij uitstek aangewezen persoon, mijn oud-leerling, opvolger en eminente collega,
Don Mellenbergh. Ook hem ben ik uiteraard zeer dankbaar. Zijn woorden ontslaan
mij zo goed als geheel van de plicht om de ongewijzigde, dus niet bij-de-tijds
gemaakte heruitgave te verantwoorden.
Toch wil ik over dit laatste punt hier nog iets zeggen. In feite is er herhaaldelijk
over de vraag of een herziene editie moest worden uitgebracht gedacht en overlegd,
met Arie Bornkamp van Mouton - wie ik bij dezen ook graag een ere-saluut breng
voor zijn aandeel in meer dan twintig jaar plezierige samenwerking. Er waren, en
zijn, twee kanten. Niet herzien heeft onvermijdelijke nadelen; tekstgedeelten,
voorbeelden, terminologie en referenties raken ‘gedateerd’. Wel herzien is, als het
grondig wordt gedaan, een omvangrijk werk, vooral omdat het dan ook periodiek
moet gebeuren. En dan verfijnt het om zo te zeggen de tijdschaal van de veroudering.
Hoe dan ook, in de jaren zestig en zeventig was de conclusie telkens dat bij dit boek,
dat voornamelijk gaat over nauwelijks tijdgebonden principes, actualiseren van de
tekst niet zó nodig was dat ander werk daarvoor moest wijken. Nu, 33 jaar na de
eerste en 13 jaar na de vorige, elfde editie, is dit helemaal geen punt meer.
Wel geldt nog mijn persoonlijke criterium: Als ik niet meer achter de
principeverklaring van het Woord Vooraf van 1961 zou staan, dan zou het boek
moeten worden herschreven. Bij herlezing had ik wel de neiging hier en daar een
vraagteken in de marge te plaatsen; bijvoorbeeld bij de zin: ‘Psychologische
argumenten spelen dan ook nergens een beslissende rol.’ (Nergens?) Anderzijds
was het verheugend de zin terug te vinden waarin staat dat ik ‘evenmin ‘tegen’
introspectie, Verstehen, fenomenologie (ben)
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als (...) ‘tegen’ mechanistische of mathematische modellen van menselijk gedrag’
- mits, en dat staat in de volgende zin ‘de eraan verbonden beperkingen’ duidelijk
worden aangegeven. Bij de receptie van het boek in jaren zestig tot en met tachtig
is de strekking van het eerste deel van die zin vaak over het hoofd gezien. Nu, in
de jaren negentig, nu ik pleit voor introspectie, voor het ‘learner report’, voor
psycho(bio)grafie, en ‘intuitie’ als onderzoeksproject aanbeveel - contra de
overwegende neiging bèta- beter dan alpha-benaderingen te vinden - is het risico
veeleer dat de tweede helft van de zin wordt verwaarloosd. Dus, dat het boek dat
destijds door velen te ‘hard’ werd gevonden, nu te ‘zacht’ wordt geacht. Ik blijf erbij
dat beide goed kunnen zijn en nodig, en dat samenspel - ‘unificatie’ - mogelijk is.
Tot besluit van dit onderwerp moet er op worden gewezen, dat er in 1969 een
herziene Engelse editie is uitgekomen. Wie geïnteresseerd is in details van het
betoog, in controversiële punten en in het bijzonder wie in het Engels uit het boek
wil citeren, doet er goed aan ook de Engelse editie te raadplegen. Dit geldt vooral
voor de hoofdstukken acht en negen, die bij het vertalen het grondigst zijn herzien.
Nog een niet onbelangrijk detail: het werken aan de Engelse editie heeft me duidelijk
gemaakt dat het een slecht idee was de term ‘predictieve validiteit’ een betekenis
te geven die afwijkt van het Engelse ‘predictive validity’. Men leze voor predictieve
validiteit (p. 265 e.v.) liever criterium-validiteit als grote categorie, met als
tegenhanger ‘begripsvaliditeit’.
Nog een verandering in de omlijsting moet hier gesignaleerd worden. De vanaf
de zevende druk (1972) toegevoegde Appendix, waarin door K.A. Soudijn in
samenwerking met P. Groeneboom, J. van Heerden, L. Hoekstra en G. de Zeeuw
een uitgebreide bibliografie van ‘recentere literatuur’ werd ingeleid en aangeboden,
is in deze herdruk weggelaten. In plaats daarvan heeft G.J. Mellenbergh een veel
kortere lijst samengesteld, met als selectiecriteria aansluiting, verwantschap en
blijvende waarde, volgens zijn deskundig oordeel. Ook daarvoor ben ik hem zeer
dankbaar. Eveneens herzien is de Selectie uit later werk van mijzelf, die voor het
eerste in de elfde editie (1981) was opgenomen. Daarvoor in de plaats is een
algemene lijst van wetenschappelijke publicaties opgenomen over de hele periode
1961-1993.
Groningen/Schiermonnikoog, januari 1994
A.D. de Groot
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1. De empirische cyclus in de wetenschap
1;1 Het verwerven van ervaring
1;1;1 De empirische cyclus; zonder reflectie.
Beoefening van een empirische wetenschap heeft ten doel kennis te verwerven
omtrent de wereld, of: omtrent de werkelijkheid waarin wij leven, ledere
vakwetenschap tracht een bepaalde, meer of minder scherp omschreven sector
van die wereld te bestrijken. Binnen die sector vallende ervaringen of ondervindingen
aan de wereld (observaties, c.q. uitkomsten van experimenten) worden daartoe
systematisch verwerkt, op een wijze die in dit boek nader zal worden nagegaan.
De activiteiten van de wetenschapsbeoefenaar kunnen dus in eerste instantie
worden gezien als een speciaal geval van de diverse manieren waarop het
(menselijke) organisme de werkelijkheid exploreert en zich eraan aanpast, of: haar
eigenaardigheden leert hanteren. De wetenschappelijke onderzoeker, die zijn
feitelijke ervaringen en gegevens probeert te condenseren tot Kennis omtrent de
wereld - theorieën, ordeningsschema's, wetten die kunnen worden toegepast - is
een speciaal geval van het organisme, dat zijn ervaring en aan de wereld omzet in
Ervaring, op basis waarvan het zich doelmatiger zal gedragen dan in onervaren
staat. Zowel het werk van de wetenschap als het meest primitieve opdoen van
ervaring, zonder enigerlei vorm van reflectie, valt onder het begrip ‘leren’, in de
brede betekenis van dit woord die in de psychologische vakliteratuur gangbaar is
geworden (vgl. b.v. HILGARD 1958, p. 2-6).
Met ervaring opdoen zonder reflectie wordt bedoeld die vorm van ervaring
verwerven, waarbij het leer-effect duidelijk is af te lezen uit het
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beter, d.i. trefzekerder, sneller of met meer resultaat uitvoeren van klaarblijkelijk
doelgericht gedrag tengevolge van voorafgaande ervaringen in soortgelijke situaties,
zònder dat wij aanleiding hebben om aan te nemen, dat dit leren gepaard gaat met
bewuste processen van kennis verwerven. Definiëren wij kennis als ervaring (aan
de wereld), die door het subject in taal, in de vorm van beweringen kan worden
weergegeven, dan is het duidelijk, dat wij deze primitieve vorm van ervaring
verwerven (zonder reflectie) vooral kennen uit observaties van en experimenten
met dieren, of met kleine kinderen die de taal nog niet machtig zijn. Maar ook bij
volwassenen komt een onbewust of nauwelijks bewust ervaring verwerven veelvuldig
voor, onder meer in de vorm van onwillekeurige c.q. onbewuste leerprocessen (zic
o.a. VAN PARREREN 1960, p. 14-18 en hfdst. 4).
Als voorbereiding voor de analyse en fundering van het wetenschappelijke
handelen en denken is het dienstig - zij het niet strikt noodzakelijk - eerst de
principiële kern van het ervaringsproces zonder reflectie nader te bezien. Er is daarin
een cyclus van activiteiten te onderscheiden, die klaarblijkelijk telkens weerkeert,
in het klein en in het groot, hetzij in min of meer pure vorm, hetzij in een complex
samenspel van over elkaar grijpende cycli met andere processen, en met reacties
van ‘de wereld’. Voor een organisme O, dat zich bevindt in een situatie S1 kan deze
empirische cyclus als volgt schematisch worden weergegeven:

waarin:
S1

=

de situatie, zoals die zich
voordoet aan

O

=

het organisme;

R

=

een reactie van O;

ΔS

=

het effect van R op S;

S'

=

de veranderde situatie
(zoals die zich voordoet
aan O) na O's reactie R;

O'

=

het organisme zoals het
veranderd is door de
opgedane ervaring.
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De voor ons meest interessante vraag is welke processen (beïnvloedingen,
activiteiten) de pijlen voorstellen.
Pijl (1) representeert het proces van waarneming: S1 werkt in op O; O neemt
bepaalde (geselecteerde) aspecten van S1 waar, de situatie-seinen (‘cues’) waarop
hij reageert met R. Ziet men het organisme, op de wijze van de cybernetica, als een
mechanisme, dan representeren deze seinen de ‘input’.
Pijl (2) stelt O's reactie (of actie) op (resp. in) de situatie voor. In het kader van
het proces van ervaring verwerven kan men deze reactie opvatten als een poging,
een proberen van één uit een zeker aantal, meer of minder duidelijk omschrijfbare
1
mogelijkheden. In machine-terminologie: (2) is een transitie (‘transition’) naar een
andere toestand van O, waarvan R de ‘output’ is.
Pijl (3) representeert het proces, in de ‘wereld’, waardoor R een resultaat heeft,
d.w.z. waardoor tengevolge van O's reactie R, de situatie S verandert in S′; of, nog
1
anders, het proces waardoor de wereld antwoordt op R, met ΔS.
Pijl (4) tenslotte stelt opnieuw een proces van waarneming, althans van
vermeerdering van O's informatie voor, namelijk O's evaluatie van S′; en wel ten
eerste of de verandering ΔS ten goede of ten kwade (voor hem) is uitgevallen, en
ten tweede wat O ‘ervan geleerd heeft’: de mogelijke invloed van deze ervaring op
toekomstige situatie-organisme-reactie (S-O-R)-verbindingen. Het tweede is het
eigenlijke ‘leer-effect’, dat - in machinetaal: door terugkoppeling (‘feedback’) - O
verandert tot O′.
Deze schematische voorstelling is natuurlijk niet de enig mogelijke. Zij is echter
duidelijk genoeg om nu de cyclus van activiteiten te kunnen samenvatten. Houden
wij in het oog, dat pijl (3) een activiteit van ‘de

1

1

Dit schema kan alleen in zijn algemeenheid worden gehandhaafd, als, ten eerste, ‘niet
reageren’ (R=0) ook als een vorm van ‘reageren’ wordt opgevat, en, als, ten tweede, ook
ΔS=0 kan zijn. Het organisme kan ook ervaring opdoen zonder zich waarneembaar te
gedragen, en het kan ook leren van gevallen waarin S, door R, niet voor hem waarneembaar
verandert.
Dit schema kan alleen in zijn algemeenheid worden gehandhaafd, als, ten eerste, ‘niet
reageren’ (R=0) ook als een vorm van ‘reageren’ wordt opgevat, en, als, ten tweede, ook
ΔS=0 kan zijn. Het organisme kan ook ervaring opdoen zonder zich waarneembaar te
gedragen, en het kan ook leren van gevallen waarin S, door R, niet voor hem waarneembaar
verandert.
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wereld’ en niet van O voorstelt, dan kunnen wij de cyclus van O's activiteiten als
volgt samenvatten:

‘waarnemen’ - ‘proberen’ - (resultaat) - ‘evalueren’.
De termen zijn tussen aanhalingstekens geplaatst om aan te geven, dat zij, bij de
beschrijving van het ervaringsproces zonder reflectie, in een betekenis worden
gebruikt die afwijkt van wat wij bedoelen wanneer een menselijk subject, zich
rekenschap gevend en doelbewust - dus met reflectie - ‘iets’ waarneemt, probeert
of evalueert. Ook is onze term ‘proberen’ ruimer dan wat onder ‘proberend gedrag’
in de zin van ‘trial and error’ wordt verstaan. Wij spreken hier van proberen, zodra
wij goede gronden hebben om aan te nemen, dat het organisme ook anders had
kunnen (re)-ageren; welke deze gronden zijn, behoeft hier niet te worden uitgewerkt.
Wij kunnen echter, wanneer wij het gebeuren in die
organisme-wereld-wisselwerkings-processen die leiden tot het verwerven van
ervaring in enigerlei vorm achteraf willen begrijpen en beschrijven, niet zónder de
aanname van een proces van ‘waarneming’, van een ‘proberen’ in de boven
omschreven zin en van een verwerkingsproces, dat moeilijk anders dan met een
term als ‘evaluatie’ kan worden aangeduid. Deze processen moeten hebben
plaatsgevonden, anders zou leren-vanervaring niet mogelijk zijn. Wij hebben dit of
1
een soortgelijk schema nodig, wij kunnen er niet buiten. De processen die wij
aantreffen bij de analyse van concrete gevallen zullen allicht ingewikkelder zijn en
misschien bestaan uit overlappende of gecombineerde cycli; maar als fundamentale
eenheid in het proces is het functioneren van een soort cyclus van dit algemene
type een noodzakelijke aanname.
Wat zal er gebeuren als O, na zijn ervaring in S1, in een ‘analoge’ situatie S2
terechtkomt? De cyclus zal zichzelf herhalen, in een ietwat gewijzigde schematische
voorstelling ongeveer als volgt:

1

Op verschillende gebieden van onderzoek zijn varianten in gebruik. Het geval van versterking
van een reflex (‘reinforcement’) in de psychologie van het leren kan in hetzelfde schema
worden overgebracht, als speciaal geval (vgl. b.v. VAN PARREREN 1960, hfdst. 5: ‘De wet van
het effect’; of HILGARD 1958). Definiëren wij ‘de wereld’ ruim, n.l. als alles wat voor de regulering
van activiteiten van het organisme relevante informatie verstrekt (inclusief de spierzintuigelijke
waarneming), dan is de cyclus vrijwel identiek met de ‘feedback loop’ uit de cybernetica
(WIENER 1948). Er is ook een duidelijke analogie - misschien meer dan dit, maar het zou te
ver voeren dit hier uit te werken - met de ‘TOTE-unit’ van MILLER, GALANTER EN PRIBRAM (1960).
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O→O′→O″→ etc. geeft het toenemen van O's ervarenheid of ervaring weer, dus het
leerproces via opeenvolgende S-O-S′-O′-cycli. Men kan zeggen dat dit leerproces
spiraalvormig verloopt.
Het zal reeds duidelijk zijn, dat, wanneer wij de woorden
waarnemingproberen-(resultaat-)evaluatie in een minder algemene betekenis zònder aanhalingstekens, mèt reflectie - lezen, de cyclus en de bijbehorende
spiraalsgewijze ontwikkeling ook in het wetenschappelijke onderzoek van
fundamentele betekenis zijn.

1;1;2 De empirische cyclus; in de reflectie.
Bij de mens kan het proces van het verwerven van ervaring gepaard gaan met en/of
worden veranderd c.q. bekrachtigd door een besef van wat er gebeurt. Hij kan zich,
in meerdere of mindere mate, en met betrekking tot verschillende onderdelen of
aspecten van het proces, rekenschap geven van wat er gaande is.
Het kan voorkomen dat hij zich bewust is van het doel dat hij op het oog heeft en
waaraan hij de effecten (goed of slecht) evalueert; en/of van het middel-karakter
van zijn probeer-(re-)actie met betrekking tot dat doel; en/of van de variëteit van
mogelijke (andere) reacties die hij tot zijn beschikking had; en daarmee van het feit
dat hij een keuze heeft gemaakt. Het kan voorkomen dat hij zich bewust is van wat
hij waarneemt, d.w.z. op welke situatie-seinen hij reageert; of van zijn
evaluatie-proces, zowel wat betreft de relatie van het verkregen resultaat tot het
gestelde doel, als ten aanzien van wat hij van de ervaring geleerd heeft. Tenslotte,
en wel in
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het bijzonder bij de zoveelste poging, kan hij zich bewust zijn van het feit, dat hij
niet alleen ‘probeert’ (namelijk het doel te bereiken), maar dat hij ook ‘probeert, of’
(een gemaakte veronderstelling juist is, uitkomt). Met andere woorden, hij kan zich
bewust zijn van vermoedens over samenhangen in de werkelijkheid, die hij koestert,
van daarop gegronde verwachtingen met betrekking tot het effect van zijn (volgende)
reactie en van het feit dat hij door zijn reactie die verwachtingen toetst.
In een dergelijk geval kan dus een cyclus van psychische processen O's interactie
met de wereld begeleiden, en beïnvloeden. Deze ‘empirische cyclus in de reflectie’
kan samenvattend als volgt worden beschreven:

waarnemen-vermoeden-verwachten-toetsen-evalueren.
Met de overgang van ‘proberen’ (zonder reflectie) naar ‘proberen, of’ (proberen met
overleg) gaat een verandering van het evaluatie-proces gepaard. De evaluatie wordt
nu ingeleid door een procedure van ‘toetsen, of’ (het verwachte effect inderdaad
intreedt). Daarmee is dan het eerste deel van het evaluatie-proces - of het effect
goed of slecht is - in ieder geval gedekt; met de term ‘evalueren’ wordt nu alleen
het tweede deel bedoeld, inhoudende (in de reflectie): wat heb ik ervan geleerd?
Het zal duidelijk zijn, dat we reeds zeer dicht in de buurt zijn van de cyclus,
waarvan wel gezegd wordt dat het wetenschappelijke denken erdoor wordt beheerst:
1
observe-guess-predict-check, of: waarnemenveronderstellen-voorspellen-toetsen.

1;1;3 De sprong van doel naar middel: problem-solving.
Met de mogelijkheden van het zich rekenschap geven, die in de vorige paragraaf
zijn ingevoerd, kan het proces van ervaring verwerven uiteraard aanzienlijk
gecompliceerder en abstracter worden. Niet alleen gaan de activiteiten
waarnemen-proberenevalueren met reflectie, bewustzijn, besef van wat er gaande
is gepaard, maar zij kunnen bijvoorbeeld ook tijdelijk worden stilgezet ten behoeve
van een doordenken van de situatie. Anders gezegd: de ervaring (of: kennis) van
het subject - wij zullen het organisme O voortaan subject noemen - kan toenemen
ook zonder toevoer van nieuwe ervaring en, namelijk in denkprocessen. Deze
kunnen in het ervarings- of leerproces,

1

Over het ontbreken van (het tweede deel van) de evaluatie komen wij nog te spreken (vgl.
1;4).
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dat nu bestaat uit een denkend verwerken van ervaringen, relatief zelfstandige
vormen aannemen.
Een principieel belangrijke verandering in de houding van het subject, die in de
voorgaande paragraaf wel reeds is voorbereid maar nog niet is uitgewerkt, is de
overgang van een actueel kiezen tussen verschillende mogelijkheden - met of zonder
reflectie - naar het stellen van een probleem. Met deze, alleen voor de mens
mogelijke, overgang van een feitelijke keuze naar een als zodanig bewuste
probleem-situatie maakt het subject een principiële ‘sprong van doel naar middel’
(BROUWER 1907, p. 81).
In de probleem-situatie is de aandacht en de inspanning inderdaad op de middelen
gericht; en de vraagstelling wordt abstracter. De vraag is nu niet meer: ‘Zal ik, met
het oog op doel D, gedrag G1 of G2 kiezen?’, maar veeleer: ‘Aangenomen, dat ik D
nastreef, door welke middelen kan ik D bereiken?’ Of, nog abstracter: ‘Stel dat
iemand D wil bereiken, gegeven de situatie S, door welke middelen (langs welke
weg) zal hij daartoe in staat zijn?’ Het zal duidelijk zijn dat de doelstelling van het
subject is veranderd. Het gaat niet meer in de eerste plaats om resultaten van
handelingen (probeer-(re-)acties), maar om het verwerven van ervaring, of liever
kennis of inzicht, met betrekking tot een middel-doel-relatie; welk inzicht dan
vervolgens kan worden gebruikt.
Wij zijn hiermee van het leerproces overgegaan naar het gerichte denken (problem
solving). Niemand zal betwijfelen, dat wetenschapsbeoefening in belangrijke mate
bestaat uit het oplossen van problemen; problemen die met de verwerking van
empirische gegevens tot kennis omtrent de wereld verbonden zijn. Een voor ons
essentiële vraag is derhalve, of wij kunnen volhouden dat ook in empirisch
gefundeerde denkprocessen een analoge empirische cyclus en een analoge
spiraalsgewijze voortgang gevonden wordt - en van fundamentele betekenis is.

1;1;4 De mentale empirische cyclus.
Het antwoord op deze vraag is duidelijk bevestigend voor zover een denkproces
bestaat uit het proberen van mogelijkheden tot actie en nagaan van hun gevolgen
in de voorstelling. Dergelijke denkprocessen zijn in de eerste plaats te verwachten
in probleemsituaties, waar een rationele keuze wordt gevraagd maar waar het, door
welke oorzaak dan ook, niet mogelijk of niet practisch is in de werkelijkheid te
proberen, terwijl wel tot op zekere hoogte de consequenties van verschillende
keuzen mentaal
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kunnen worden voorzien. Een typisch voorbeeld hiervan is dat van de schaker, die
zijn volgende zet denkend voorbereidt.
In de Groot's analyse van het denken van de schaker (DE GROOT 1946) blijkt
inderdaad, dat de schrijver, in zijn poging om de structuur en de dynamiek van het
proces aan de hand van experimentele denk-protocollen van schaakmeesters zo
objectief mogelijk te beschrijven, het niet kan stellen zonder een empirische cyclus
(‘verwerkingscyclus van een detailprobleem’, op. cit., p. 97). In het schaakdenkproces
wordt blijkens de protocollen telkens een keuzemogelijkheid (detail-probleem of
sub-probleem) uitgewerkt; d.w.z. een plan, zet of vertakking wordt in de voorstelling
geprobeerd en geëvalueerd.
Afgezien van het feit dat wij hier met ‘mentale empirie’ te maken hebben is de
gelijkenis met de hierboven beschreven empirische cyclus opvallend. In de
classificatie van de inhoudselementen van een protocol, die de Groot op de
verwerkingscyclus baseert, treffen we onder meer aan: ‘doelstellingen’ (op het bord),
‘anticipaties’ (een begrip dat hier zowel algemene vermoedens als specifieke
verwachtingen dekt), ‘verslagen van uitwerkingen’ (d.w.z. van het proberen van
zetten of zettenreeksen), ‘weergeven van resultaten’, zowel in specifieke als in
‘gegeneraliseerde’ vorm (d.w.z. de uitkomst van de poging zelf en van de daarop
aansluitende evaluatie). In de verdere analyse (o.a. p. 198 e.v.) wordt met nadruk
gesteld, dat deze resultaten niet, althans niet alleen, in een absolute schaal worden
gemeten, maar met betrekking tot veronderstellingen en verwachtingen - die dus
worden getoetst. Er is telkens weer sprake van ‘nagaan of’ (een veronderstelling
juist is); zoals ook het proberen overwegend ‘proberen, of’ is (op. cit., p. 230 e.v.).
Uit de experimentele protocollen en uit de Groot's analyse van de structuur en
de dynamiek van het schaakdenkproces (vgl. ook de groot 1956a) blijkt duidelijk
hoe fundamenteel, alomtegenwoordig en onontkoombaar noodzakelijk bij dit soort
denken de cyclus is. Er zijn weliswaar ook vele andere kanten aan het schaakdenken
te onderscheiden (vgl. op. cit., 1946, hfdst. 6, p. 138 e.v.), maar toch voert het
proberen in de voorstelling, de mentale empirie, de boventoon - in op elkaar
aansluitende cycli.
In de protocollen zijn alleen uitspraken met betrekking tot de eerste activiteit in
onze representatie van de cyclus, namelijk de waarneming, relatief zeldzaam.
Specificaties van de situatie (op het bord) komen
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ongetwijfeld voor, maar meestal zijn ze vervat in termen van anticipaties of
oplossingsvoorstellen, d.w.z. ze specificeren veeleer wat kan worden verwacht of
verondersteld, geprobeerd of onderzocht, op basis van wat is waargenomen, dan
het concreet waargenomene zelf. Deze schaarste aan waarnemings-neerslagen in
de protocollen is echter niet verwonderlijk als wij in aanmerking nemen, dat de
proefpersonen in de instructie was gevraagd te rapporteren wat zij dachten en niet
wat zij zagen. Er is in ieder geval geen aanleiding om, voor een zo sterk visueel,
althans ruimtelijk-aanschouwelijk spel als het schaakspel, het belang van de
waarneming als recurrerend uitgangspunt van ieder proberen in twijfel te trekken.
Wel moeten wij ons er rekenschap van geven, dat iedere cyclus, behalve misschien
de allereerste, niet alleen van een concrete waarnemings-‘input’ uitgaat, maar ook
van de meer abstracte gegevens afkomstig van de evaluaties van voorafgaande
cycli. Het subject (organisme) O is daar wijzer van geworden: O→O′→O″, etc; men
kan ook zeggen, dat S1 (hoewel O zich van actie heeft onthouden) voor O veranderd
is, namelijk door wat O nu méér van S weet, d.i. geleerd heeft van voorafgaande
ervaringen (cycli). De toevoegingen ΔS (waardoor S→S′→S″ etc.) zijn dan abstracte
elementen in de input. In het schaakspel-en in het algemeen bij hogere processen
- kunnen deze input-elementen van overwegende betekenis worden. Zij hebben
intussen de neiging zozeer met het concreet waargenomene te vervloeien, dat zij
niet meer scherp te onderscheiden zijn (DE GROOT 1946, p. 260 e.v. en 1956a, p.
91, voetnoot).
Tenslotte is uit de analyse van schaakdenk-protocollen gebleken, dat cycli van
zeer uiteenlopende omvang en duur kunnen worden onderscheiden. Een grotere
probleemcyclus omvat dikwijls een serie kleinere, die elk een sub-probleem van het
grotere probleem verwerken. Deze meer complexe structuur is mogelijk dank zij
herhaalde (routine-)‘sprongen van doel naar middel’ van het denkende subject
tijdens het proces. De totale structuur kan hierdoor van een aanzienlijke
ingewikkeldheid worden - zoals ook het geval is in de empirische wetenschap. Toch
blijft de fundamentele eenheid, zowel voor makro- als voor mikro-analyse, een
‘empirische cyclus’, in casu een zuiver mentale.
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1;2 Hogere ervarings-processen: denken, scheppen, begrijpen
1;2;1 De algemene middel-doel-cyclus.
Het fundamentele belang van de empirische cyclus is minder onmiddellijk evident
voor andere ‘hogere’ vormen van denken, met name wanneer zowel het probleem
als de empirische gegevens abstracter worden. De verscheidenheid van problemen,
die men door denken of door denkend handelen kan proberen op te lossen is zeer
groot. Het kan voorkomen, dat het niet gaat om de oplossing van een
keuze-probleem, zoals in het schaakspel, maar om het uitwerken van een logische
ontwikkeling, om het analyseren van een praktisch probleem, om het vinden van
een adequate uitdrukking van een gedachte of idee, om het tot stand brengen produceren, creëren - van iets nieuws, of om het zich inwerken in een complex
gebied, bijvoorbeeld een geheel van menselijke gedragsprodukten. Bijvoorbeeld:
de oplossing van een zuiver logisch, begripmatig of wiskundig vraagstuk; het vinden
van een defect aan een motor; het schrijven van een essay of van een roman; het
componeren van een symfonie; het ontwerpen van een theorie of van een
mathematisch model; het bestuderen, leren begrijpen en interpreteren van menselijke
uitingen, of van een historische ontwikkeling.
In zulke hogere processen, zo uiteenlopend als zij zijn, speelt de empirische
cyclus toch ook een prominente rol. Dit is minder moeilijk aan te tonen, dan het op
het eerste gezicht lijkt. Men zou daartoe kunnen verwijzen naar de algemene
toepasselijkheid ook op creatieve denkvormen van de eerste principes van een
theorie over het denken als die van Otto Selz (SELZ 1922, 1924). Het denkproces
wordt daarin namelijk uitdrukkelijk gezien als een opeenvolging van recurrerende
cycli, geleid door anticipaties, en telkens met een controle-proces (toetsing, evaluatie)
aan het einde. Het is echter niet nodig er psychologische theorieën op na te slaan.
Een eenvoudige (logische) analyse, gebaseerd op bekende feiten en gezond
verstand, is voldoende.
In alle genoemde gevallen van gericht (creatief, of analyserend, of begrijpend)
denken is er een doel, dat het denkende subject wil trachten te bereiken. Het bereiken
van dit doel is een probleem voor hem - we veronderstellen immers dat er denkarbeid
voor nodig is. Vragen wij
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waarom het een probleem is, dan is het antwoord: omdat de middelen om het doel
te bereiken niet zonder meer gegeven en beschikbaar zijn, zij moeten nog worden
gevonden en/of uitgewerkt.
Wanneer men nu het gehele gerichte proces van opeenvolgende denken
handelings-stappen bekijkt, dan kan men iedere uitwerkings-stap in dit proces zien
als het toepassen van een middel om het einddoel of om een intermediair doel
(sprong van doel op middel) te verwezenlijken. Deze middelen kunnen van zeer
uiteenlopende aard zijn, en zij kunnen ook meer of minder adequaat zijn; de
bedoeling is echter dat iedere stap naar het doel toe voert. Karakteristiek voor een
proces van denken of denkend handelen, op welk gebied dan ook, is verder, ten
eerste, dat het subject een zekere vrijheid heeft: er zijn verschillende wegen
1
waarlangs hij kan trachten zijn doel te bereiken; en ten tweede, dat er bij het kiezen
van een bepaalde weg, d.i. van een bepaald middel, veelal een betrekkelijke
onzekerheid zal bestaan of het middel wel adequaat is. De vraag of een middel tot
het doel voert of bijdraagt wordt in het proces beantwoord doordat het subject een
tentatieve keuze doet en het middel proberenderwijs toepast, hetzij in de
werkelijkheid, hetzij in de voorstelling en het vervolgens op zijn doeltreffendheid
toetst. Dit proces, gekarakteriseerd door de begrippen-reeks
doel-probleem-middelen-vrijheid-onzekerheid-kiezen-proberen-toetsen herhaalt
zich telkens, in een reeks op elkaar aansluitende cycli.
Het zal duidelijk zijn, dat wij opnieuw, in zeer algemene termen ditmaal, een
empirische cyclus hebben-beschreven. Naar het doel geformuleerd, zijn de
verschillende hogere processen, die wij nu op het oog hebben, in eerste instantie
géén keuze-problemen. Zodra wij echter één ‘sprong van doel naar middel’ hebben
gemaakt, is het proces weer te beschrijven als een reeks opeenvolgende rationele
keuzen, analoog aan het denkproces van de schaker (vgl. ook NEWELL, SHAW en
SIMON 1958b). ‘Proberen’ is

1

Evenals dit bij ‘proberen’ het geval was (vgl. 1;1;1), wordt de term ‘kiezen’ hier in een ruime
zin gebruikt. Met name wordt niet verondersteld, dat het subject tussen een aantal expliciet
gegeven alternatieven kiest - zoals dit voor een psychologische definitie van ‘kiezen’ zou
moeten worden geëist. Essentieel is alleen het bestaan van een zekere objectieve keuzevrijheid. Deze moet er zijn, wil het mogelijk zijn, dat het subject in het vervolg of bij een
herhaling van de situatie op een eerder gedane ‘keuze’ terugkomt, zodat zijn gedrag als
‘proberend’ kan worden gekenschetst. Alleen in deze zin, van een achterafblijkende, c.q.
achteraf ook door het subject erkende, objectieve keuze-vrijheid wordt hier van ‘kiezen’ - en
van ‘proberen’ - gesproken.

A.D. de Groot, Methodologie

12
blijkbaar een zeer algemene methode, ook binnen het actieloze denken; en zeker
in het scheppen en bij het leren begrijpen. De middelen waartussen gekozen wordt,
kunnen naar gelang van het geval van zeer uiteenlopende aard zijn: verschillende
manieren om het probleem aan te pakken, verschillende werk-principes, c.q.
-hypothesen, verschillende oplossings-, onderzoek-, toetsings-, controlemethoden,
benaderingswijzen, uitdrukkingswijzen, vormgevingsalternatieven, interpretaties,
etc. - dit alles zowel bij belangrijke keuze-beslissingen in direct verband met het
heefdprobleem, het einddoel, als bij ondergeschikte detailproblemen, d.i. in verband
met middelen van de zoveelste orde met betrekking tot het einddoel.
Het behoeft geen nader betoog, dat de empirische cyclus in de hogere processen,
die wij hier besproken hebben, in sterke mate de kenmerken van een cyclus met
reflectie draagt. Met name is het wisselspel van veronderstellingen, verwachtingen,
proberen-of, toetsingen van resultaten en bewuste evaluaties hier van groot belang.
De grote, regulerende betekenis van anticipaties in dergelijke processen is trouwens
ook empirisch aangetoond; daarvoor kan weer naar het werk van O. Selz en zijn
leerlingen worden verwezen (SELZ 1913, 1922, 1924). Telkens zullen de uitkomsten
van de evaluatie der resultaten van de vorige cyclus weer worden teruggekoppeld
om bij te dragen tot de input-gegevens waarmee een volgende cyclus zal beginnen.
En zo voorts. Men kan dus ook hier spreken van een spiraalsgewijze ontwikkeling
van het probleem, respectievelijk van de oplossing of van het produkt.

1;2;2 De creatieve en de hermeneutische cyclus.
De bovenstaande algemene ‘armchair analysis’ van het produktieve denken moge,
naar de schrijver hoopt, op zichzelf reeds overtuigend genoeg zijn, het is toch nuttig
de uitkomsten ervan te toetsen aan experimentele onderzoekingen en aan de
meningen van anderen. Op de bevindingen van Selz en zijn school werd reeds
herhaaldelijk gewezen. Het is echter de moeite waard het werk van Julius Bahle
over de muzikale compositie in één opzicht nog iets nader te bezien. Daarnaast zal
in het volgende de aandacht worden gevraagd voor Karl Jaspers' ideeën over de
‘hermeneutische cirkel’ van het begrijpen (Verstehen). Beide terreinen - uitgesproken
creatief respectievelijk uitgesproken interpretatief denken - zijn zo ver als maar
denkbaar is verwijderd van eenvoudige processen van
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problem solving of van rationele keuze; de overeenstemming, die kan worden
aangetoond, heeft dus extra betekenis.
Bahle voerde, op basis van experimenten enerzijds, van historischbiografische
onderzoekingen anderzijds, een bijzonder degelijke descriptieve analyse uit van het
creatieve proces bij de componist (BAHLE 1930, 1936, 1939). Zijn resultaten zijn
geheel in overeenstemming met onze analyse. In het bijzonder heeft Bahle uitvoerig
beschreven, hoe bij het componeren resultaten van tentatieve uitwerkingen van de
creatieve idee - de grondgedachte, de doelstelling - telkens weer worden
teruggevoerd (teruggekoppeld) om te worden getoetst aan die idee, d.i. aan de
intenties van de componist. Hij legt er de nadruk op, dat deze evaluatie niet alleen
kan leiden tot aanvaarding of afwijzing van de uitwerking (het middel) en tot een
bijbehorende specificatie van het doel, maar ook tot, soms zeer ingrijpende,
modificaties van het doel. Met andere woorden: partiële resultaten - of effecten ΔS
van de reacties van ‘de wereld’ - worden niet alleen geëvalueerd in relatie tot een
betrekkelijk constant gedachte ‘schematische anticipatie’, zoals Selz had gesteld
(SELZ 1922, 1932); de veranderingen in de probleem-situatie die zij teweegbrengen
(S→S′→S″, enz.), kunnen ook het subject brengen tot wijzigingen van de
oorspronkelijke doelstelling, met bijbehorende anticipaties. Bahle merkt op, dat deze
interactie tussen partiële resultaten en totale doelstelling - tussen ‘deel’ en ‘geheel’,
in zijn terminologie - creatief denken onderscheidt van eenvoudige vormen van
problem solving en hij noemt dit wisselwerkingsprincipe het principe van de
scheppende vormgeving (‘Prinzip der schöpferischen Gestaltung’).
Bezien we dit principe echter nader, dan verdient het stellig niet zo'n verheven
naam. Niet alleen werkt hetzelfde principe ook in het denken van de schaker (DE
GROOT 1946, p. 196 e.v.), dat toch niet creatief genoemd kan worden (op. cit., p.
269), maar het is ook aanwijsbaar in primitiever vormen van de cyclus, zelfs in die
zonder reflectie. Een dergelijke wisselwerking zal altijd optreden, wanneer maar
aan de voorwaarde is voldaan, dat opgedane ervaring met de reacties van ‘de
wereld’ de kans krijgt de doelstelling te beïnvloeden. Dit moge niet het geval zijn bij
kunstmatig met een star doel opererende laboratorium-experimenten met problem
solving en met schoolse opgaven (b.v. wiskunde-sommen); in de ervarings-processen
in het gewone leven, zowel ‘hogere’ als ‘lagere’ is dit eerder regel dan uitzondering.
Wat Bahle gedaan heeft komt er op
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neer, dat hij op zeer gedegen wijze een bepaalde vorm van de empirische cyclus
(met modificeerbaar doel) in het muzikale scheppingsproces heeft beschreven - en
centraal heeft gesteld.
Een soortgelijke overschatting van de specificiteit, ditmaal met name van de
spiraalsgewijze ontwikkeling zoals die kan worden opgemerkt op een speciaal terrein
van menselijk denken, vinden we in Jaspers' analyse van het proces van het (leren)
begrijpen (‘Verstehen’) van complexe menselijke of culturele verschijnselen (JASPERS
(1913), 1959, 2. Teil I, 5). Jaspers' analyse is niet op experimentele onderzoekingen
gebaseerd, maar wel op een uitgebreide persoonlijke ervaring en op een grondig
doordenken. Het gaat hem erom te beschrijven, hoe bijvoorbeeld de psychiater
langzamerhand begrijpend (verstehend) doordringt in de mentaliteit of in het
wereldbeeld behorende bij een ziektebeeld of karaktertype of van een individuele
patiënt, of: hoe een historicus of een cultuurfilosoof complexe patronen van
menselijke interacties gaandeweg probeert te doorzien. Het zijn dus uitgesproken
interpretatieve activiteiten (‘Empirisches Verstehen ist Deuten’, p. 296-297), waarop
hij de aandacht richt. In zijn beschrijving nu stelt hij de steeds weerkerende
hermeneutische (interpretatieve) cirkel van het verstaan (‘der hermeneutische Zirkel
des Verstehens’) centraal en legt hij de nadruk op de volgens hem hiervoor
kenmerkende ‘spiraalsgewijze’ voortgang van het proces.
Jaspers' taal is zo moeilijk, ‘geesteswetenschappelijk’, en hier en daar zelfs
bewust-transcendent naar het filosofische, dat een nauwkeurige vertaling in onze
terminologie en vergelijking met onze bevindingen, ons te ver zou voeren. De
geïnteresseerde lezer beproeve dit voor zichzelf. Wàt hij beschrijft is echter in ieder
geval het recurrerende wisselspel van waarnemingen, vermoedens (tentatieve
interpretaties), daarop gebaseerde verwachtingen en toetsingen aan nieuwe
gegevens en evaluaties, die dan weer leiden tot nieuwe, meer gegevens (input)
omvattende interpretaties, enzovoort. Kortom, Jaspers heeft, als Bahle, een bepaalde
vorm van de empirische cyclus beschreven, namelijk die van het interpretatieve
proces.
Beide onderzoekers hebben de specificiteit van hun bevindingen overschat. Voor
ons is echter van groot belang, dat zij de cyclus, in de door hen gevonden vorm en
voor hun speciale studiegebied - respectievelijk creatief en interpretatief denken centraal hebben gesteld.
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1;2;3 Veelheid van cyclusvormen.
Het feit, dat het mogelijk is gebleken, de empirische cyclus voor alle
ervaringsprocessen, die wij hier hebben onderzocht, in één algemene terminologie
- doel, middelen, keuze, vrijheid, waarnemen, proberen, resultaten, evalueren,
terugvoeren, nieuwe input, etc. - te beschrijven, mag ons niet de ogen doen sluiten
voor de verschillen, die er bestaan. Weliswaar zijn wij nu niet geïnteresseerd in een
verfijnde psychologische analyse; maar er zijn ook uitwendige, formele verschillen,
die tenminste moeten worden genoemd.
Sommige onderscheidingen zijn in het voorgaande al aangeroerd zoals
bijvoorbeeld die tussen: mikro- en makro-cycli, waarbij de laatste veelal substructuren
van kleinere cycli omvatten; cycli met en zonder reflectie, de reële en de mentale,
voorgestelde, probeer-cyclus (ervarings-leren tegenover -denken). Er zijn echter
meer onderscheidingen te maken, bijvoorbeeld tussen een proberen, dat door de
levenssituatie aan het organisme min of meer wordt opgedrongen of dat eenvoudig
‘gebeurt’, en een opzettelijk proberen, georganiseerd met het doel er wijzer van te
worden. Vele van deze onderscheidingen houden verband met verschillen tussen
enerzijds, ervaringsprocessen, die ook voor een dierlijk organisme mogelijk zijn en,
anderzijds, exclusief menselijke vormen.
Een belangrijk criterium, dat nog niet werd uitgewerkt, ligt in het antwoord op de
vraag hoe ‘de wereld’ er uitziet, die de resultaten van het proberen oplevert. Bij het
primitieve verwerven van ervaring zonder reflectie (maar niet alleen daar) is dit
eenvoudig de werkelijkheid, zoals die zich aan het organisme voordoet; bij het
proberen in de voorstelling, zoals in het denken van de schaker, is het ‘resultaat’
telkens slechts mentaal gegeven, via de voorstelling van een schaakstelling, die
door het subject werd afgeleid uit de actuele situatie op het bord. Maar er zijn meer
variaties dan die tussen reële en voorgestelde wereld.
Een voor hogere, exclusief menselijke cyclusvormen kenmerkende variant is
deze, dat het proberen noch zonder meer in de werkelijkheid noch zonder meer in
het hoofd plaatsvindt, maar in een representatief model van de werkelijkheid. De
ingenieur bouwt niet eerst de dijk of de brug om dan te proberen of hij tegen de erop
werkende krachten bestand is; hij probeert dit in een model van de werkelijkheid,
hetzij in een concreet model (b.v. in het waterloopkundig laboratorium) hetzij in een
abstract mathematisch model, via sterkte- en spannings-berekeningen. De huisvader,
die wil weten of hij de koop van een nieuw huis kan be-
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kostigen, probeert dit niet maar in de werkelijkheid, maar door een (tentatieve)
berekening van inkomsten en uitgaven op papier. Proberen op papier, met behulp
van berekeningen, formules, grafieken, schema's; proberen met behulp van een
min of meer concreet model van de werkelijkheid of in een gesimuleerd proces; en
tenslotte, proberen in het kader van een scherp gerichte en gecontroleerde
experimentele opzet: het zal duidelijk zijn dat dit belangrijke en typisch menselijke
variaties zijn.
Met (proberend) nagaan van consequenties op papier kan men vaak
onvergelijkelijk veel verder komen dan uit het hoofd mogelijk is; en tegenover het
proberen in de werkelijkheid heeft het model het enorme voordeel dat men het kan
manipuleren en instellen, en dat men de experimentatie ermee naar believen kan
herhalen en variëren. Tenslotte stelt proberen in een model ons vaak in staat het
gestelde probleem in veel algemenere zin op te lossen. De wiskundige, die een
formule-gelijkheid of een theorema heeft opgesteld en wil weten of deze juist is, zal
niet, althans niet alleen gaan proberen of willekeurige substituties uitkomen, maar
liever proberen zijn stelling algemeen te bewijzen. Op soortgelijke wijze kunnen
doeltreffend ingerichte kunstmatige experimenten vaak op veel algemenere vragen
antwoord geven dan door middel van observeren en proberen in de natuurlijke
werkelijkheid mogelijk zou zijn. Met name kan dit het geval zijn als de gebruikte
experimentele modellen van de werkelijkheid in een nauwkeurig afgewogen verband
staan met logische modellen, d.i. met theorieën en hypothesen over de werkelijkheid
- maar daarmee zijn we dan ook in de wetenschap aangeland (vgl. in dit boek o.a.
2;3;1, 7;2;3, 7;2;4, 9;3;3 en 9;3;4). In het algemeen geldt trouwens voor het gebruik
van modellen van de werkelijkheid, zelfs voor de eenvoudigste vormen van ‘op
papier’ proberen, die ook in het dagelijks leven voorkomen, dat zij de geest van
tenminste toegepaste wetenschap verraden.

1;2;4 Onmisbaarheid van de cyclus.
Hoewel de zojuist besproken verschillen tussen cyclus-vormen groot en fundamenteel
zijn, lijkt het toch gerechtvaardigd de diverse typen te zien als uitdrukkingen van
eenzelfde grondverschijnsel. Naast het reeds genoemde punt, dat het blijkbaar
mogelijk is ze alle in één terminologie te beschrijven, is een belangrijk argument
hiervoor, dat alle ervaringsprocessen, als men ze bijvoorbeeld in een elektronische
rekenmachine wii
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simuleren, aanleiding geven tot principieel dezelfde cyclische opzet (vgl. b.v. WIENER
1948; en MILLER, GALANTER en PRIBRAM 1960). Weliswaar moet men bij het pure
denken ‘de wereld’, die de empirische resultaten oplevert, geïncorporeerd denken
in het organisme (mechanisme) zelf, terwijl bij het actuele proberen de wereld veeleer
als een aan het organisme gekoppeld mechanisme moet worden gedacht, maar dit
verschil is voor het cyclische mechanisme zelf niet essentieel.
Accepteren wij de conclusie, dat we met eenzelfde grondfenomeen te maken
hebben, dan is dit grondfenomeen klaarblijkelijk alomtegenwoordig in alle
ervarings-processen. De idee van herhaalde en op elkaar aansluitende empirische
cycli die leiden tot een ‘spiraalsgewijze’ toename van ervaring (c.q. kennis) komt op
de meest uiteenlopende terreinen telkens weer naar voren.
Zowel de theoretici van het leren (PAVLOV 1927; THORNDIKE 1932; vgl. HILGARD
1958) als die van het denken (SELZ 1924), zowel BAHLE als JASPERS (1;2;2) hebben
inderdaad een belangrijk ‘laatste principe’ gevonden - alleen is dit principe van een
veel grotere algemeenheid dan althans de beide laatstgenoemden dachten. De
empirische cyclus is een onmisbare structurele eenheid.
Men zou dit als een algemene wet kunnen formuleren. Het ziet er echter naar uit,
dat we vooral ook te maken hebben met een denknoodzakelijkheid, met een logisch
onmisbaar denk-model, waarnaar wij het verwerven van ervaring, doelgericht gedrag,
leren, problem solving, gericht denken en scheppen, wel moeten opvatten en
begrijpen, ongeacht of het subject wordt gezien als een hoog gewaardeerd, bewust
denkend en handelend menselijk wezen, als een zich gedragend dier, als een
zenuwstelsel - of als een machine. Weliswaar zijn de uitwerkingen van de empirische
cyclus op verschillende gebieden niet precies hetzelfde en misschien moeten wij
zelfs zeggen dat de ‘principes’ toch verschillen, maar dan is in ieder geval het principe
van die principes - waarschijnlijk het meest economisch belichaamd in de
terugkoppeling, de ‘feedback loop’ - op alle gebieden hetzelfde.
Voor ons onderwerp hebben wij vooral te maken met de ‘hogere vormen’ van de
empirische cyclus, d.w.z. met die vormen, waarbij het subject: werkelijk ervaring
aan de buitenwereld opdoet (1;1;1), door reflectie beseft, dat hij dit doet (1;1;2), het
vinden van middelen als probleem stelt en tracht op te lossen (1;l;3), een deel van
het proberen
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mentaal verricht (1;1;4) met het oog op complexe, abstracte, door de cultuur bepaalde
doelstellingen (1;2;1 en 1;2;2), eventueel met behulp van concrete of abstracte
modellen van het stuk ‘wereld’ waar het om gaat (1;2;3) - en waarbij het subject,
tenslotte, met anderen in communicatie treedt over zijn ervaringsproces. Het
laatstgenoemde aspect is nog niet besproken; het komt hieronder aan de orde
(1;2;5).

1;2;5 De empirische cyclus; in de rapportering.
Voordat wij ons gaan bezighouden met wetenschappelijke probeer-procedures moet
nog één voorbereidende stap worden gemaakt. Karakteristiek voor de
wetenschappelijke werkwijze - maar niet uitsluitend daarvoor - is dat het subject
zich niet alleen rekenschap geeft (in de reflectie) van zijn ervaringsproces, maar
dat hij daarover ook rekenschap aflegt. De ervaring wordt niet alleen proberend
verworven en denkend verwerkt maar ook beredenerend verwerkt.
Wie redeneert of iets beredeneert treedt voor het forum. Hij bindt zich tot op zekere
hoogte aan zijn formuleringen, en hij kan kritiek verwachten niet alleen op zijn
ervarings- of kennis-uitkomsten, op de door hem gestelde samenhang, maar ook
op de wijze waarop hij tot het stellen van die samenhang is gekomen. In zijn
beredenering rechtvaardigt en verdedigt hij wat hij gedaan heeft; en tevens stelt hij
zich door zijn mededelingen open voor mogelijke op- en aanmerkingen: hij treedt
in het sociale veld van de gedachtenwisseling.
Het beredeneren van via ervaringen verworven kennis geschiedt zelden tijdens
het opdoen van die ervaringen. Het staat er min of meer los van, het volgt in ieder
geval niet alle cycli van het ervaringsproces zelf. Geschiedt het echter in de vorm
van een verslaggeving achteraf over de ontwikkeling van het probleem tijdens dit
proces, dan zien wij niettemin, in een groter verband en in een andere betekenis,
de cyclus weer naar voren komen. Bepaalde waarnemingen, aldus de rapporteur,
hebben hem aanleiding gegeven tot vermoedens, tot bepaalde veronderstellingen
over samenhangen; als die juist waren, dan was dus te verwachten...; en die
verwachtingen konden nu getoetst worden aan nieuwe gegevens (c.q. resultaten
van actief proberen); deze toetsing leverde op..., zodat het ernaar uitziet dat men
kan concluderen... (evaluatie).
Klaarblijkelijk is een veel gebruikte en onmiddellijk aansprekende vorm van
rapporteren: het volgen van een empirische cyclus. Deze
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bevinding is opnieuw van belang als argument om bij de analyse van het
empirisch-wetenschappelijke denken en handelen, waarin doelmatige rapportering
van zo eminente betekenis is, de empirische cyclus centraal te stellen.

1;3 Doelstellingen en normen in de empirische wetenschap
1;3;1 Het doel van wetenschapsbeoefening.
De wijze waarop in de wetenschap de empirische cyclus wordt gehanteerd kan
alleen worden begrepen, wanneer wij uitgaan van een, enigszins voorlopige en in
het vervolg van dit boek nader te specificeren, formulering van de doelstelling van
wetenschapsbeoefening.
In een empirische wetenschap tracht men, zoals reeds in 1;1;1 werd gesteld,
kennis te verwerven omtrent een bepaalde, door de wetenschap in kwestie bestreken,
sector van de werkelijkheid of van de wereld. Proberen wij dit ‘verwerven van kennis’
nader te omschrijven op een zodanige wijze dat alle wetenschappelijke activiteiten
erin worden omvat, dan kan dit misschien het beste geschieden door de volgende
reeks van begrippen. De wetenschapsbeoefenaar tracht in zijn sector de
verschijnselen die zich door ervaringsprocessen aan hem voordoen, systematisch
te beschrijven, te ordenen, te registreren, te begrijpen, te verklaren; daarbij is hij er
in het bijzonder op gericht nieuwe verschijnselen te kunnen voorspellen, om tenslotte
via die voorspelbaarheid de sector in kwestie te kunnen beheersen, c.q. de
verschijnselen te kunnen beïnvloeden.
De aldus enigszins gespecificeerde kennis van de werkelijkheid moet uiteraard
in taal worden uitgedrukt, in beweringen worden neergelegd. Dit is nodig voor
uitwisseling en toepassing ervan: wetenschappelijke kennis is in principe openbare
kennis. Hiermee is een nadere bepaling van het doel gegeven: er wordt niet naar
persoonlijke ‘ervaring’ aan de werkelijkheid, maar uitsluitend naar expliciete,
overdraagbare ‘kennis’ gestreefd (vgl. 1;1;1), die zich in beweringen laat neerleggen.
Aan deze beweringen worden verschillende logische en empirische eisen gesteld,
die in het volgende nog ter sprake zullen komen (vgl. hfdst. 3, m.n. 3;1). Eén vaak
genoemde eis heeft echter veeleer te maken
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met het doel van wetenschaps-beoefening dat nu aan de orde is, dan met de
methodologie ervan, namelijk de eis, dat wetenschappelijke beweringen over de
werkelijkheid ‘waar’ moeten zijn. Wetenschappelijke kennis moet ‘ware kennis’ zijn.
In deze populaire, onscherpe en krasse vorm is dit weliswaar nauwelijks te
handhaven, maar men kan wel zeggen, dat streven naar waarheid kenmerkend is
voor de wetenschapsbeoefening.
Ook dit is, door de interpretatie-moeilijkheden die het begrip ‘waarheid’ met zich
meebrengt, nog geen erg scherpe doelbepaling. Eén betekenisaspect is echter in
ieder geval, dat de wetenschappelijke onderzoeker niet gauw tevreden is met wat
hij gevonden heeft noch met de formulering ervan. Hij streeft met name naar grotere
zekerheden dan in het dagelijks leven gebruikelijk is, hij is kritischer, neemt minder
gauw aan dat iets waar is. Hij zoekt naar, hij begeert waarheid - over zijn sector van
1
de werkelijkheid - zoals de wijsgeer wijsheid begeert.
Wie systematisch naar waarheid en zekerheid zoekt, ziet zich genoopt empirische
criteria voor waarheid en zekerheid van uitspraken over de werkelijkheid te
ontwikkelen, met behulp waarvan kan worden nagegaan in hoeverre zij waar zijn
en/of zekerheid geven. Daarmee zijn wij weer bij een centraal kenmerk van de
methodologie aangeland.
Op grond van deze laatste overweging zal het duidelijk zijn, dat in de hierboven
gegeven reeks het voorspellen een sleutelpositie inneemt. Het criterium bij uitstek
voor ‘ware kennis’ is namelijk gelegen in het kunnen voorspellen van de uitkomst
van een toetsingsprocedure. Als ik iets weet, kan ik iets voorspellen; kan ik niets
voorspellen dan weet ik niets.
Dit is aan triviale voorbeelden te illustreren. Als ik weet dat 3 × 7 = 21 is, dan kan
ik de uitkomst van een telling van drie bij elkaar gevoegde groepen van zeven dingen
voorspellen. Als ik weet dat Halfweg aan de grote weg tussen Amsterdam en Haarlem
ligt, kan ik voorspellen dat wij,

1

De analogie is zo treffend, dat men zich afvraagt waarom nooit van ‘waarbegeerte’ wordt
gesproken. Evenmin als de wijsgeer de wijsheid hééft, bezit de ‘waargeer’ (of ‘filaleeth’, naar
analogie van ‘filosoof’) de waarheid: hij blijft op zoek, hij leeft met open vragen in plaats van
voorlopige antwoorden als ‘waar’ aan te nemen. Dit is het punt waar de wetenschappelijke
houding incompatibel is met godsdienstig of ander dogma-geloof, tenminste voor zover dit in
de wetenschaps-beoefening binnendringt (vgl. 9;4;4). Wij laten hier de filosofische problematiek
van het empirische waarheidsbegrip rusten. Men kan daarin, zoals bekend, gemakkelijk
verstrikt raken, vooral omdat de term ‘waarheid’ in vele en vaak slecht onderscheiden
betekenissen wordt gebruikt (vgl. 1;3;2). Ook de logische waarheids-begrippen hebben wij
hier niet nodig. Hoofdzaak is nu de verwijzing naar de noodzaak van empirische
waarheids-criteria.
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onderweg van Haarlem naar Amsterdam, Halfweg zullen passeren. Als ik weet, dat
suiker in water oplost, kan ik voorspellen wat er zal gebeuren als ik een schep suiker
in een kommetje water doe en omroer. Als ik weet, dat het Engelse woord ‘tree’
boom betekent, kan ik voorspellen wat ik in een goed woordenboek achter ‘tree’ zal
vinden. Als ik weet, dat testintelligentie positief gecorreleerd is met schoolsucces,
kan ik de uitkomst van een goed opgezet, desbetreffend toetsingsexperiment
voorspellen. Enzovoort.
Natuurlijk is niet alle kennis, is niet alles wat men kan weten, wetenschappelijk
interessant. De wetenschap blijft bij voorkeur niet staan bij het feitelijke beschrijven,
en liefst ook niet bij het ordenen en registreren, c.q. meten van de fenomenen. Er
is een uitgesproken gerichtheid op begrijpen en verklaren, op het verkrijgen van
diepere en/of verder strekkende inzichten, op het vinden van algemene
samenhangen, die voor gehele klassen van verschijnselen gelden, zodat men,
binnen zo'n klasse, in het algemeen kan voorspellen en de verschijnselen kan
beheersen. En men gaat verder: het streven is erop gericht zulke algemene
samenhangen op hun beurt in inzichtelijk en logisch samenhangende systemen
onder te brengen en te ordenen. Men noemt zulke systemen theorieën. Hun functie
en pretentie is hele gebieden van verschijnselen te bestrijken.

1;3;2 Selectie van problemen: graden van zekerheid.
Het zojuist besproken streven naar algemeenheid van kennis is één van de
gezichtspunten, waarnaar wetenschappelijk belangrijke van onbelangrijke problemen
worden onderscheiden. In feite wordt er in de praktijk van het onderzoek binnen
iedere wetenschappelijke sector, voortdurend geselecteerd: sommige problemen
zijn wel een uitgebreid, eventueel langdurig en kostbaar onderzoek waard, andere
niet. Daarbij spelen echter ook andere criteria een rol.
Allereerst is er een voorselectie: de vraagstelling moet op een vorm gebracht
kunnen worden, die zich tot empirisch wetenschappelijk onderzoek leent. Sommige
vragen over de werkelijkheid kunnen bijvoorbeeld niet worden aangepakt omdat de
wetenschap de middelen daartoe (nog) niet heeft. Tot deze categorie behoorde tot
voor kort de vraag naar de fysische bijzonderheden van de achterkant van de maan
- nu is dat veranderd.
Een andere categorie van vraagstellingen, die niet empirisch-weten-
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schappelijk kunnen worden onderzocht maar die helaas wel vaak een verwarring
van de geesten bewerkstelligen, is de categorie van de zgn. schijnproblemen. Een
veel voorkomend type bestaat uit vragen die naar hun bewoording schijnbaar in
zeer algemene (filosofische) zin op de werkelijkheid betrekking hebben, waarin
echter het ‘probleem’ alleen of bijna alleen hieruit voortkomt, dat één of meer
begrippen in verschillende betekenissen worden gebruikt. Een voorbeeld levert de
primitieve formulering van het determinisme-wilsvrijheid probleem: hoe is het te
rijmen, dat alles wat er gebeurt precies causaal bepaald is, dus vooraf
gedetermineerd, on-vrij, terwijl ik toch vrij ben te doen en te laten wat ik wil? Hier
hebben de twee betekenissen waarin het woord ‘vrijheid’ wordt gebruikt, weinig of
niets met elkaar te maken. Wanneer uit een psychologische analyse van iemands
voorgeschiedenis en persoonlijkheid duidelijk mocht blijken, dat hij niet anders kòn
dan vandaag een vrije dag opnemen, dan staat dit zijn gevoel van vrijheid bij het
nemen van het besluit (en op de ‘vrije’ dag) volstrekt niet in de weg. Het
‘problematische’ van de vraagstelling zetelt voornamelijk in de onkritische verwarring
van twee betekenissen van hetzelfde woord. De ‘Wiener Kreis’ (vgl. JOERGENSEN
1951; KRAFT 1953), die veel gedaan heeft voor de bestrijding van de misverstanden,
die uit zulke begripsverwarringen kunnen voortkomen, placht een dergelijke
vraagstelling ‘zinloos’ te noemen. Daar is weliswaar meer over te zeggen (zie o.a.
DE GROOT 1944); maar in ieder geval: zulke ‘problemen’ lenen zich beslist niet tot
een empirischwetenschappelijk onderzoek (vgl. ook 3;1;2).
De kwestie van de algemeenheid van de vraagstelling - of de algemeenheid van
de kennis, die een wetenschappelijke beantwoording kan ten gevolge hebben maakt deel uit van het complex van overwegingen, waardoor het theoretische belang
van een probleem wordt bepaald. Algemeenheid is stellig niet het enige criterium.
Ook een onderzoek met betrekking tot een zeer beperkt gebied van verschijnselen
kan theoretisch belangrijk zijn, bijvoorbeeld omdat het de sleutel levert tot de
verbinding van twee theoretische systemen, of omdat juist op dit detail een schijnbaar
geldige theorie volstrekt faalt, of omdat het een nieuw studiegebied opent of
aanleiding geeft tot een reeks van nieuwe, vruchtbare probleemstellingen. Een exact
criterium voor het theoretisch belang van een onderzoek is niet aan te geven; er
zijn nogal eens verschillende opvattingen over mogelijk.
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Naast het theoretisch belang speelt bij de selectie van wat onderzocht zal worden
ook het praktisch-maatschappelijke belang een rol. Dit wordt bepaald door de
betekenis van de te verwachten, onmiddellijke of later volgende, praktische
toepassingsmogelijkheden van de te verwerven kennis. Getuige de vaak grillige
geschiedenis van belangrijke wetenschappelijke vondsten en uitvindingen, is deze
praktische betekenis dikwijls moeilijk vooraf te beoordelen. Ongetwijfeld worden er
ook in onze tijd vaak fouten in dit opzicht gemaakt, zowel door de
wetenschapsbeoefenaars zelf als door de financiers van wetenschappelijk onderzoek.
In ieder geval is ook dit een selectie-gezichtspunt.
Hoewel de vragen naar het wetenschappelijk en het maatschappelijk belang van
een probleemstelling in principe los van elkaar staan, is er toch een sterke
wisselwerking tussen beide gezichtspunten. Wetenschapsbeoefening is in belangrijke
mate een kwestie van methode, zoals we zullen zien. Het is dus ook mogelijk
betrekkelijk willekeurige, maatschappelijk interessante problemen, mits deze een
voldoende ‘algemeen karakter’ hebben, wetenschappelijk te onderzoeken. De vraag
of dit wenselijk is of niet, hangt dan in principe af van de verhouding tussen de
maatschappelijke belangrijkheid van het probleem en de omvang van de extra
inspanning, die een wetenschappelijke behandeling er van zal vergen. Niet alle
vragen zijn het streven naar die graad van zekerheid, die de wetenschap kan bieden
waard, zeker niet als die zekerheid - zoals in de sociale wetenschappen nogal eens
het geval is - alleen kan worden bereikt via een omvangrijk onderzoek en omslachtige
bewerkingsmethoden.
Dit geldt voor vele van de problemen, die gewoonlijk op voorwetenschappelijk
niveau worden afgehandeld. Men kan - om een voorbeeld te kiezen waaraan een
literair-fenomenologisch essay is gewijd (VAN LENNEP 1953) - de vraag stellen, hoe
de hotelgast in het algemeen zijn verblijf in zijn hotelkamer beleeft. Op zichzelf lijkt
dit geen probleem van voldoende maatschappelijke betekenis om de grote omhaal
en inzet van een empirisch-wetenschappelijke benadering te rechtvaardigen. De
vraagstelling kàn evenwel wetenschappelijk van belang worden in verband met een
meer algemene theorie, bijvoorbeeld over bepaalde menselijke behoeften; en
omgekeerd is het zeer wel mogelijk, dat maatschappelijke belangen op hun beurt
de ontwikkeling van een dergelijke theorie stimuleren. Ook kan het directe
maatschappelijke belang - bijvoorbeeld
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van de praktische vraag: hoe kan men een hotelkamer het beste inrichten? - zo
groot worden, dat dit een onderzoek met wetenschappelijke methoden rechtvaardigt.
In de zgn. ‘motivation research’ worden zulke vragen tegenwoordig inderdaad wel
eens onderzocht op een wijze, die althans naar een wetenschappelijke aanpak
tendeert.
Voor ons van belang is de conclusie, dat van geval tot geval moet worden bekeken,
of een gegeven vraagstelling een empirisch-wetenschappelijke behandelingswijze
waard is. In veel gevallen is een beantwoording met die hoge graad van zekerheid,
die door een scherpe, wetenschappelijke behandelingswijze kan worden bereikt,
niet nodig of relatief te omslachtig en te kostbaar. Alleen een selectie van belangrijke
problemen komt hiervoor in aanmerking.
In al het volgende wordt steeds aangenomen, dat deze beslissing reeds is
gevallen, dus dat een empirisch-wetenschappelijke behandeling geindiceerd is. De
vraag naar het belang van een probleemstelling komt dus niet meer aan de orde.

1;3;3 Normen en technieken; logica en methodologie.
Men kan wetenschap en wetenschapsbeoefening niet definiëren zonder een
verwijzing naar het ‘hoe’, naar de werkwijze van de wetenschap. De methodenleer
van de empirische wetenschappen is een produkt van een lange ontwikkeling. Door
een voortdurend, zich over eeuwen uitstrekkend proces van onderlinge uitwisseling
- waarin de onderlinge kritiek een belangrijke, produktieve rol heeft gespeeld en
nog speelt - is het mogelijk geweest normen op te stellen en daarop aansluitende
methoden en technieken te ontwikkelen voor het wetenschappelijke onderzoeken
en denken.
Deze uitwisseling en kritiek, en daarmede de ontwikkeling van een methodenleer,
zijn alleen mogelijk geweest dank zij het ‘open’, ‘democratische’ karakter van de
wetenschapsbeoefening, waarvan wij de essentie reeds in 1;2;5 hebben leren
kennen. Vanaf het ogenblik waarop het subject niet alleen met zijn kennis-resultaten
maar ook met zijn wijze van verwerken van ervaringen, met zijn beredenering, voor
het forum treedt, wordt het mogelijk vragen te stellen, zoals: ‘Zijn de waarnemingen
waarvan je bent uitgegaan wel juist, is je observatiemethode wel correct?’; ‘Mag je
dit wel veronderstellen; zou het niet veeleer dààraan kunnen liggen?’; ‘Volgt die
verwachting (voorspelling) wel logisch uit je ver-
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onderstelling (hypothese)?’; ‘Is je methode van toetsing wel juist, speelt daar niet
een andere factor doorheen?’; ‘Ik ben het niet eens met je evaluatie, het bewijs is
niet geleverd, kan men de uitkomsten niet veel beter zó verklaren?’; en dergelijke.
Bij een open en duidelijke rapportering kan men van geval tot geval nagaan, en/of
van gedachten wisselen over, de vraag of de onderzoeker bij het verwerken van
zijn ervaringen wel adequaat heeft gehandeld en juist heeft geredeneerd.
De beoordeling hiervan geschiedt aan de hand van normen van wat op het terrein
van de wetenschapsbeoefening sociaal acceptabel is. Wat het redeneren betreft
zijn de normen en richtlijnen hiervan samengevat in de logica. De logica houdt zich
niet bezig met empirisch onderzoek van het denken noch met dat van het redeneren
in het algemeen; zij is uitgesproken normatief. Zij geeft ‘spelregels’, die een sociaal
karakter hebben: men moet zich eraan houden, wil men bereiken, dat een redenering
ook door scherpe, als verstandig beschouwde en voldoende ter zake kundige critici
als geldig wordt geaccepteerd. Daarnaast zijn er andere regels, voor het empirische
handelen in de wetenschap, voor het verwerven - in tegenstelling tot het
beredenerend verwerken - van ervaringen. Deze normen en richtlijnen kan men
zich samengevat denken in een normatieve methodologie.
De normen in de methodologie hebben uiteraard betrekking op methoden en
technieken van onderzoek. Methodologie omvat niet alleen ‘do's and donot's’, zij is
niet alleen normatief, maar ook descriptief en vergelijkend: bepaalde technieken
worden beschreven, met andere vergeleken, in een groter verband gebracht,
geëvalueerd, met zekere restricties aanbevolen of afgeraden, enzovoort. Ditzelfde
geldt tot op zekere hoogte voor de logica. Ook daarvan kan men wel zeggen, dat
zij tot taak heeft de verschillende variaties van volgens bepaalde vooropgestelde
principes aanvaardbare methoden van redeneren systematisch te beschrijven.
Uiteraard hangen onderzoeken en redeneren, of methodologie en logica, nauw
met elkaar samen. De vraag, hoe men beide precies zou moeten onderscheiden,
is een kwestie van definitie, die voor ons niet van veel belang is. Uit het vervolg zal
duidelijk worden, dat dit boek hoofdzakelijk over methodologie gaat, d.i. over de leer
der methoden van het empirisch wetenschappelijke onderzoeken, het handelen van
de onderzoeker. Maar aan de andere kant komen daarbij onvermijdelijkerwijze
telkens logische kwesties, het wetenschappelijke redeneren betreffende,
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aan de orde. Het zou bijzonder moeilijk en weinig lonend zijn hiertussen een strakke
grens te trekken en te handhaven.
Wel van veel belang is het, zoals in 1;1 en 1;2 reeds herhaaldelijk zijdelings ter
sprake kwam, dat deze systematische, descriptief-normatieve wijze van bestuderen
van het verwerven en verwerken van ervaring (kennis) aan de werkelijkheid niet
wordt verward met een empirischwetenschappelijke, (denk-)psychologische
benaderingswijze. Het is als hulpschema voor een logisch-methodologische
benadering, dat wij de empirische cyclus verder willen uitwerken en gebruiken
(1;4;1).

1;3;4 Ongeschreven regels.
Het zou onjuist zijn te beweren, dat logica en methodenleer in de ontwikkeling van
de wetenschappen steeds een leidende rol hebben gespeeld. Niet alleen hebben
vele voortreffelijke onderzoekers, in de geschiedenis en ook nu nog, er nooit
systematisch studie van gemaakt, maar ook kunnen zij, die dat wel gedaan hebben
of doen, er lang niet alle regels in vinden, die in feite aan hun werk richting (moeten)
geven. Wat zich in de geschiedenis heeft ontwikkeld, via de vruchtbare uitwisseling
en kritiek onder wetenschapsbeoefenaars waarover hierboven reeds werd gesproken,
is in de eerste plaats een wetenschappelijke houding en bekwaamheid, een besef
van het belang van objectiviteit en van ‘open’ spel, en een vaardigheid in het
onderzoeken en redeneren. Logica, en zeker methodologie, kwamen in dit proces
van cultuur-overdracht en ontwikkeling vaak pas achteraf, als een slechts partiële
codificatie van wat zich intuïtief al in de vorm van gewoonten van werken en
beoordelen had gevormd.
Ook nu nog kan men gemakkelijk constateren, dat de ‘wetenschappelijke houding’
meer omvat dan wat aan regels in logica en methodologie is vastgelegd. Men kan
dit het beste omschrijven als een ongeschreven code, een systeem van impliciete
normen, met bijbehorende methoden, die binnen de groep van serieuze
wetenschapsbeoefenaars als min of meer vanzelfsprekend worden aanvaard. Voor
een deel zijn dit betrekkelijk eenvoudige ‘do's and donot's’, die juist door hun
vanzelfsprekendheid nooit vastgelegd zijn geworden. Enkele voorbeelden: men
mag geen uitkomsten vervalsen of verdoezelen; geen omstandigheden verzwijgen,
die een ander licht op de resultaten zouden kunnen werpen; zijn aandacht niet
beperken tot in een geliefde theorie passende ervaringsfeiten; en dergelijke. Zij
hebben grotendeels betrekking op de, juist in verband met
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het sociale moment in de wetenschapsbeoefening (uitwisseling, onderlinge kritiek)
zo belangrijke communicatie.
Zo is er bijvoorbeeld een grotendeels impliciete ‘erecode’ voor het publiceren:
men moet een ander in principe in de gelegenheid stellen het onderzoek desgewenst
over te doen; men moet dus het betoog ‘open’ houden; zwakke punten niet
verdoezelen, maar juist aanknopingspunten bieden voor kritiek (èn voor nader
onderzoek); men moet misverstanden en vaagheden zoveel mogelijk uitsluiten; zich
niet in een gesloten systeem verschansen; geen dekking zoeken bij ‘autoriteiten’;
zijn terminologie niet misbruiken om de eigen positie daarin te verbergen; enzovoort
(DEGROOT 1950a, p. 468-469). Meer specifieke dergelijke regels zullen wij in het
vervolg nog tegenkomen. Sommige kunnen direct met de empirische cyclus (in de
rapportering) in verband worden gebracht, zoals bijvoorbeeld: men mag
waarnemingen, die men gebruikt heeft voor het opstellen van een veronderstelling
(vermoeden, hypothese) niet eerst verzwijgen en later releveren als waren het
bijdragen tot een onafhankelijke toetsing.
Vaak wordt, ter verduidelijking, het wetenschappelijk bedrijf vergeleken met een
spel. De normen van logica en methodologie zijn dan de vastgelegde spelregels,
die aangeven wat mag en wat niet mag. De daarop aansluitende methoden en
technieken vormen tezamen wat in het schaakspel de ‘theorie’ wordt genoemd: de
aanbevolen speel-methoden. In de theorie van het spel kan men vinden op welke
manieren men een partij het beste kan openen (een probleem empirisch kan
aanpakken), hoe men in bepaalde typische situaties het beste te werk kan gaan, in
welke situaties men geforceerd kan winnen en hoe men dit moet doen (vgl.
dwingende redenerings-wijzen). De impliciete normen en gewoonten, tenslotte,
kunnen worden vergeleken met de ongeschreven spelregels en speelmethoden,
waaronder bijvoorbeeld de sportiviteitscode een belangrijke plaats inneemt. Bij vele
spelen zijn de ongeschreven regels van grote betekenis; en dit geldt zeker ook voor
het wetenschappelijke spel.

1;3;5 Het ‘forum’.
De analogie met een spel gaat natuurlijk slechts gedeeltelijk op. Het meest
opvallende verschil is uiteraard, dat wetenschapsbeoefening erop gericht is iets
blijvends op te leveren, namelijk overdraagbare en betrouwbare kennis betreffende
de werkelijkheid, terwijl een spel ‘om het spel’ wordt gespeeld. Enkele punten van
overeenstemming laten zich echter zeer gemakkelijk met behulp van de
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analogie uitdrukken. In de eerste plaats: de deelnemers, d.w.z. de
wetenschapsbeoefenaars, zijn het niet altijd eens over de spelregels, zeker niet
over de ongeschreven regels, de ‘sportiviteits-code’. In de tweede plaats: de
spelregels regelen lang niet alles; zij bevorderen alleen een zo systematisch,
regelmatig mogelijk verloop.
Om deze twee redenen kunnen sommige beslissingen - en daaronder zeer
belangrijke, zoals die betreffende de aanvaarding van theorieën en hypothesen niet alleen op grond van de spelregels worden genomen. Voor zulke beslissingen
draagt in eerste instantie de onderzoeker zelf de verantwoordelijkheid. Er is echter
een arbiter, althans een ‘arbitragecommissie’, namelijk de groep der ter zake kundige
wetenschapsbeoefenaars, voor wier forum iedere bewering in principe altijd wordt
uitgebracht. Het resultaat van de discussie voor dit forum, nu en in de toekomst, is
in dergelijke gevallen het enige uiteindelijke criterium. Wij zullen in het volgende
herhaaldelijk zien, dat de ‘spelregels’ weliswaar richtlijnen en gezichtspunten geven,
maar dat de laatste verantwoordelijkheid voor de beslissingen terugvalt op de groep
der spelers, d.w.z. berust bij het forum der ter zake kundige
wetenschapsbeoefenaars.
Men moet zich dit forum niet te concreet voorstellen. Het is niet een machts-groep
die van tijd tot tijd zitting heeft en dan beslissingen neemt, en men moet eerst recht
niet denken aan een ‘commissie’ die in één bepaald land opereert en door een
regering wordt beïnvloed. Het hier bedoelde forum is het over de wereld en in de
tijd verspreide forum van de geschiedenis van een bepaalde wetenschap. Weliswaar
leert de historie, dat ook dit forum jarenlang, soms zelfs eeuwenlang kan dwalen,
maar de historie leert ook, dat die dwalingen worden gecorrigeerd. Het is in feite bij
dit forum, dat de zich miskend voelende onderzoeker, die zegt: ‘De tijd zal leren,
dat ik gelijk heb’, erkenning zoekt. Het wordt door iedere serieuze
wetenschapsbeoefenaar aanvaard als het ideale publiek en de ideale
beoordelingsinstantie, waarnaar hij zich uiteindelijk richt.
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1;4 De cyclus van het empirisch-wetenschappelijke onderzoeken
1;4;1 De empirische cyclus; in de wetenschap.
Als wij, zoals in dit boek de bedoeling is, de empirische cyclus willen gebruiken als
grondschema voor een logisch-methodologische beschouwing van het onderzoeken,
denken en redeneren in de empirische wetenschap, dan hebben wij de scherpste
vorm ervan nodig. Hiertoe moeten enkele wijzigingen in de formulering worden
aangebracht, die voornamelijk de strakkere doelgerichtheid, de meer systematische
behandeling en consequente handhaving van logisch-methodologische normen
weerspiegelen. De cyclus wordt als volgt:
Fase ‘Observatie’: Verzamelen en groeperen van empirisch feitenmateriaal; vorming
1: van hypothesen;
Fase ‘Inductie’: Formulering van hypothesen;
2:
Fase ‘Deductie’: Afleiding van speciale consequenties uit de hypothesen, in de vorm
3: van toetsbare voorspellingen;
Fase ‘Toetsing’: van de hypothese(n), aan het al dan niet uitkomen van de
4: voorspellingen in nieuw empirisch materiaal.
Fase ‘Evaluatie’: van de uitkomsten van de toetsing, in verband met de gestelde
5: hypothese(n), c.q. theorie(en), en in verband met mogelijke nieuwe,
aansluitende onderzoekingen.

1;4;2 Observatie.
De bewoording van het gebeuren in fase 1 (‘observatie’, ‘verzamelen’, ‘groeperen’,
‘materiaal’) weerspiegelt een meer systematisch doelgerichte houding van de
onderzoeker dan met ‘waarnemen’ het geval was. Een dergelijke systematiek wordt
inderdaad vaak aangetroffen in het empirisch-wetenschappelijk onderzoek en zij
kan een belangrijk hulpmiddel zijn. De gegeven termen zullen echter soepel moeten
worden gehanteerd. Het is namelijk allerminst altijd noodzakelijk systematisch te
werk te gaan om tot verstandige hypothesen te geraken (vgl. hfdst. 2).
Verder zal het de lezer opgevallen zijn, dat de ‘vorming van hypothesen’, het
pendant van het ‘vermoeden’ en ‘veronderstellen’, geheel in fase 1 is opgenomen,
slechts met uitzondering van de formulering àls hypothese(n).
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Met andere woorden: het psychologische inductie-proces is bijna geheel in fase 1
ondergebracht.
Deze indeling is voor een logisch-methodologisch gebruik van de cyclus
gerechtvaardigd, omdat logica en methodologie pas vat op (het resultaat van) de
inductie krijgen vanaf het moment dat deze in een strakke, als redelijk definitief en
publiceerbaar beschouwde formulering is vastgelegd.
Een onderscheiding tussen waarneming en hypothesevorming naar logische en zelfs naar psychologische - criteria is trouwens in veel gevallen onmogelijk. Een
onderzoeker begint zelden of nooit materiaal te verzamelen zonder enig
‘gezichtspunt’. Hij kiest, selecteert, abstraheert daarbij van bepaalde gegevens of
aspecten, hij groepeert en registreert naar bepaalde criteria. In dit alles liggen
onvermijdelijkerwijze reeds tenminste zekere impliciete hypothesen besloten. Deze
kunnen in het verdere verloop (fase 2) in meer expliciete vorm naar voren komen;
maar het kan ook gebeuren dat zij impliciet blijven, onopgemerkt door de onderzoeker
- totdat een andere onderzoeker erop wijst. In dit verband is het interessant eraan
te herinneren, dat bij de analyse van het schaakdenkproces gevonden werd, dat
uitspraken met betrekking tot feitelijke waarnemingen van aspecten of onderdelen
van de stelling ‘meestal in termen van anticipaties of oplossingsvoorstellen’ waren
vervat (1;1;4).
In ieder geval is de gekozen indeling voor ons methodologische doel de meest
adequate.

1;4;3 Inductie.
De invoering van de term ‘hypothese’ in plaats van ‘vermoeden’ of ‘veronderstelling’
markeert een bijzonder belangrijke verscherping van de cyclus in het
wetenschappelijke onderzoek, vergeleken bij minder exacte redeneringsvormen die natuurlijk ook wel in de praktijk van het wetenschappelijke werk voorkomen. De
hoofdstukken 3 en 4 zijn gewijd aan de overwegingen, die de eisen bepalen, waaraan
de formulering van een hypothese moet voldoen; en aan die eisen zelf. Deze komen
hierop neer, dat een algemene veronderstelling over een samenhang in de
werkelijkheid slechts dan een ‘hypothese’ genoemd wordt, als zij zo geformuleerd
is of kan worden, dat er speciale consequenties en met name concrete, verifieerbare
voorspellingen uit af te leiden zijn, waaraan zij kan worden getoetst.
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1;4;4 Deductie.
De term ‘deductie’ wordt hier gebruikt ter karakterisering van bewerkingen, toegepast
op uitspraken of begrippen, van het volgende type: ‘Als dat (in het algemeen) geldt,
dan moet (in het bijzonder) dit gelden’. Zulke bewerkingen treden telkens op bij de
afleiding van concrete, verifieerbare voorspellingen uit hypothesen. Hierbij speelt
deductie in de strikte zin van de logica - afleiding van uitspraken (volzinnen) uit
andere uitspraken - klaarblijkelijk een belangrijke rol. De term ‘deductie’ wordt hier
echter ruimer begrepen, namelijk ook in methodologische zin. Het empirisch
hanteerbaar maken van begrippen en het toetsbaar maken van algemene uitspraken,
door empirische c.q. experimentele verbijzondering valt er ook onder; men denke
bijvoorbeeld aan het ‘meetbaar’ maken en ‘operationeel definiëren’ van begrippen,
of aan de verbijzonderingen inherent aan de toetsingsprocedure. Dit proces van
deductieve verbijzondering wordt in hoofdstuk 3 en hoofdstuk 5 nader beschreven,
en in de daarop volgende hoofdstukken op een aantal methodologisch belangrijke
punten nader uitgewerkt.
Zoals de term ‘veronderstelling’ (of ‘vermoeden’) in de nieuwe, wetenschappelijke
formulering werd vervangen door ‘hypothese’, zo is de term ‘verwachting’ nu
verscherpt tot ‘voorspelling’. Van een wetenschappelijke voorspelling wordt geëist,
dat zij zo expliciet en nauwkeurig vooraf is geformuleerd, dat zij strikt verifieerbaar
is. Wat de term in het wetenschappelijke gebruik precies betekent wordt in hoofdstuk
3 nader uiteengezet.

1;4;5 Toetsing.
Wij hebben gezien, dat het criterium voor ‘weten’ (kennis) is, dat men iets kan
voorspellen, en wel de uitkomst van een toetsingsprocedure (1;3;1). Gaat het om
een enkel, singulier feit, bijvoorbeeld dat Halfweg tussen Amsterdam en Haarlem
ligt, of dat het Engelse woord ‘tree’ boom betekent, dan kan men weliswaar de
toetsing zo vaak herhalen als men wil, maar het zakelijke bestand dat men
onderzoekt wordt beschouwd als één en hetzelfde. Onder de aanname, dat de
geografie (en de plaatsnamen) van Noord-Holland, respectievelijk het taalgebruik
met betrekking tot ‘tree’ en ‘boom’ gegeven zijn en hetzelfde blijven, kan men zeggen
dat men steeds ‘hetzelfde feit’ toetst. Bij de toetsing van een hypothese echter - en
daarmee hebben wij hier te maken - gaat het om een algemene samenhang, die
wordt verondersteld te
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bestaan of te gelden in een verzameling van niet als identiek beschouwde elementen.
Vandaar dat hier het criterium voor het ‘weten’ (kennen) van de samenhang, voor
‘ware’ kennis, d.i. voor de (toetsing van de) juistheid van de hypothese, moet bestaan
uit het kunnen voorspellen met betrekking tot willekeurige, nieuwe elementen. De
uitslag van een toetsing verricht aan nog niet onderzochte gevallen, of aan
gebeurtenissen die zich nog niet eerder hebben voorgedaan maar die wel onder
de definitie van de verzameling (universum) vallen, moet op basis van de hypothese
kunnen worden voorspeld.
In de voorbeelden in 1;3;1 kan men de voorspelling van de oplossing van (‘nieuwe’)
suikerdeeltjes in een bak met (‘nieuw’) water zo opvatten. Evenzo moet bij de
beweerde positieve correlatie tussen intelligentie en schoolsucces, de toetsing, wil
zij voor de hypothese in haar algemeenheid enige waarde hebben, worden verricht
met een ‘nieuwe’ groep van proefpersonen. Vandaar de algemene methodologische
1
eis, dat toetsing van een hypothese aan nieuw materiaal moet geschieden.
Het begrip ‘toetsing’ omvat uitdrukkelijk niet alleen het nagaan of de voorspelling
al dan niet uitkomt, maar ook de toetsing van de hypothese, d.w.z. de beantwoording
van de vraag of, c.q. in hoeverre, de uitkomst de hypothese waaruit de voorspelling
is afgeleid ondersteunt. Men zou dit laatste ook reeds tot de evaluatie kunnen
rekenen; het is echter gebruikelijk met name daar waar statistische methoden van
hypothese-toetsing worden toegepast, dit technische gedeelte van de evaluatie in
ieder geval tot de toetsing te rekenen. Een nadere bespreking van het
toetsingsproces is te vinden in hoofdstuk 5.

1

Er zijn aan deze schijnbaar eenvoudige eis nog allerlei problematische kanten. In de eerste
plaats is de onderscheiding tussen (toetsing van) een feit en een hypothese minder scherp
dan zij lijkt. Dat suiker in water oplost, noemt men hoewel de uitspraak algemeen is, gewoonlijk
‘een feit’; dat de aarde rond is, is tegenwoordig een feit - zelfs een onmiddellijk, vanuit vliegtuig,
ballon of raket, waarneembaar en registreerbaar feit - maar had vroeger het karakter van
een, zelfs zeer omstreden, hypothese. Een hypothese, die waar bevonden wordt, kan blijkbaar
behalve in een wet - het normale geval - ook in een ‘feit’ overgaan. In de tweede plaats is de
interpretatie van de eis van ‘nieuw materiaal’ niet altijd eenvoudig. Bij niet-experimentele
toetsings-procedures betekent dit dikwijls niet, dat het materiaal niet al bestond, maar veeleer
dat het nog niet eerder voor de vorming of toetsing van deze hypothese was gebruikt. Daarmee
doemen vragen van afhankelijkheid en onafhankelijkheid op, die wij nu echter nog niet kunnen
behandelen.
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1;4;6 Evaluatie.
Bij de gegeven afgrenzing van de toetsings-fase blijft het begrip ‘evaluatie’
gereserveerd voor de bepaling van de waarde van de uitkomsten in wijder verband.
Dit wijdere verband kan zijn: de theorie, waaruit de hypothese is afgeleid. Vaak zijn
er ook, twee of meer, alternatieve theorieën in het spel, zodat de evaluatie-vraag
luidt: Ten gunste van welke theorie zijn de uitkomsten uitgevallen, en hoe sterk is
dit empirische argument?
Het kan ook voorkomen, dat de uitkomsten moeten dienen ter ondersteuning van
te nemen toepassings-beslissingen. In dat geval mondt de evaluatie uit in
beschouwingen over (c.q. berekeningen van) de utiliteit van bepaalde praktische
werkwijzen - bijvoorbeeld het al dan niet invoeren van een test-programma voor
selectie-doeleinden (zie b.v. CRONBACH en GLESER 1957).
Het zal duidelijk zijn, dat de evaluatie dikwijls een interpretatief karakter heeft,
d.w.z. dat er bij de evaluatie wordt geredeneerd en verklaard op een wijze die niet
op een exacte vorm is te brengen en waarin een subjectief element onvermijdelijk
is. Inderdaad zijn er dikwijls verschillen van mening over de betekenis van bepaalde
empirische onderzoek-bevindingen, soms zelfs zeer grote. Dit bezwaar is echter,
gezien in het gehele voortgangsproces van de empirische wetenschap, niet ernstig.
Als een evaluatie eenzijdig of tendentieus is, kan zij - mits ook hier aan de eis van
open publikatie is voldaan - ten eerste worden aangevallen en/of gecorrigeerd door
critici, of eventueel in laatste instantie door het ‘forum’. Ten tweede, en dit is een
nog fundamenteler punt, mondt een goede interpretatieve evaluatie altijd uit in
nieuwe, aansluitende, aanvullende of alternatieve hypothesen of modificaties van
de theorie, die weliswaar niet door de empirische uitkomsten ondersteund, laat staan
bewezen kunnen worden geacht, maar die er wel door worden gesuggereerd. Deze
hypothesen laten zich dan opnieuw empirisch onderzoeken. Interpretatieve evaluatie
heeft het karakter, of liever: behoort óók het karakter te hebben, van een nieuwe
hypothese- (of theorie-) vorming, die vruchtbare aanknopingspunten biedt voor
verder onderzoek.
In termen van onze vijf fasen: gezien in het wetenschappelijke bedrijf als geheel
loopt de vijfde fase over in, ja is eigenlijk reeds gedeeltelijk identiek met de eerste
fase van een nieuwe onderzoekcyclus: de concrete uitkomsten zijn nieuw materiaal,
nieuwe ‘input’, nieuwe waarnemingsgegevens, en de evaluatie is nieuwe
hypothesevorming. Vandaar, dat men
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vaak met vier fasen (observe-guess-predict-check) volstaat; de spiraal draait immers
verder. Bezien wij echter één bepaald afgerond onderzoek en de rapportering
daarvan, dan is er stellig een aparte vijfde fase te onderscheiden. Om die reden
zullen wij hier de evaluatie als afzonderlijke fase handhaven. In hoofdstuk 5 wordt
ook het evaluatie-proces nader beschreven en onderzocht.
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2. Ontwerpen van theorieën en hypothesen
2;1 Kenmerken van hypothesevorming
2;1;1 Het proces van hypothesevorming.
Het is moeilijk een algemene beschrijving te geven van de wijze waarop, in de
‘eerste fase’ van de cyclus, hypothesen en theorieën tot stand komen; en wel omdat
er, zoals de geschiedenis van de wetenschappen leert, een grote verscheidenheid
van mogelijkheden is. Was het onze taak deze verschillende proces-vormen uit een
oogpunt van denk-psychologie te ontleden, dan zou er ongetwijfeld veel over te
zeggen en nog meer te onderzoeken zijn. Het gaat ons echter niet om de psychologie
van de onderzoeker en van zijn wijze van denken, maar om de methodologie. Dat
wil ten eerste zeggen, dat wij op zoek zijn naar logische regels en methodologische
voorschriften; eventueel ook naar minder stringente aanbevelingen. In nauw verband
met dit normatieve doel staat, ten tweede, het descriptieve: een beschrijving te
geven van de processen van de ‘observatie’-fase in termen van werkwijzen
(methoden en technieken), die aanknopingspunten bieden voor logische en
(normatief-) methodologische beschouwingen.
Wat het normatieve deel betreft: het meest opvallende kenmerk van de activiteiten
van observatie en hypothese-vorming, dus vóór en tot aan de ‘formulering’ (fase 2),
is dat de onderzoeker er een grote vrijheid heeft. Hij treedt immers pas officieel in
contact met zijn collega's, en met het forum, vanaf het ogenblik waarop hij publiceert
wat hij wil doen of aan het doen is. In de volgende secties zal deze ‘vrijheid van
ontwerp’ nader worden besproken (2;1;2 en 2;1;3).
Het descriptieve deel van de analyse kan hier het beste in dier voege
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worden uitgevoerd, dat gezocht wordt naar vaste kenmerken van de
hypothesevorming.
Gaan wij daartoe uit van wat er gebeurt in de geest van de onderzoeker, dan kan
dit proces (psychologisch) het beste algemeen worden beschreven als een
ontwikkeling van een probleemstelling. Ook deze ontwikkeling vindt plaats via
opeenvolgende ervarings- en denkcycli, die echter van een minder scherp
gecontroleerd karakter zijn dan de wetenschappelijke cyclus te zien geeft. Zij
culmineert ten slotte in de formulering van een of meer te toetsen hypothesen.
Het eerste wat over dit proces van probleem-ontwikkeling kan worden gezegd,
is dat het van geval tot geval sterk kan uiteenlopen, naar oorsprong, naar tijdsduur,
naar ingewikkeldheid. De vraagstelling kan voortkomen uit een directe
maatschappelijke behoefte of uit wetenschappelijke behoeften, of uit een combinatie
van beide. De hypothese-vorming kan een kwestie van routine zijn of een weerbarstig
probleem, waarmee slechts uiterst moeizaam en langzaam vorderingen worden
gemaakt - met allerlei mogelijke gradaties daar tussenin.
Het eenvoudigste geval is waarschijnlijk dat van het replicatie-onderzoek: daarin
wordt een reeds eerder uitgevoerd onderzoek overgedaan, met een andere
steekproef en andere onderzoek-leiders, maar overigens precies zo. Replicaties
komen in de gedragswetenschappen merkwaardigerwijze slechts sporadisch voor
(zie echter bijvoorbeeld MULDER 1956; RAMUZNIENHUIS en VAN BERGEN 1960), en als
zij worden uitgevoerd, worden de resultaten, geheel ten onrechte, vaak niet
gepubliceerd, vooral niet als deze negatief zijn (zie voor een kritiek op deze situatie
STERLING 1959). Een ander geval, waarin het proces van hypothese-vorming relatief
weinig moeite kost, is dat, waarin het onderzoek in een reeks analoge
onderzoekingen past, met dezelfde hoofd-probleemstelling en in hoofdzaak dezelfde
methode (vgl. bijvoorbeeld BARENDREGT 1954 en daarop volgend: BARENDREGT 1956;
WILDE en BARENDREGT 1957; BARENDREGT e.a. 1958; WILDE 1960).
Extreme gevallen van moeizame probleem-ontwikkeling komen vooral voor,
wanneer een onderzoeker op een relatief onontgonnen, complex gebied werkt,
waarop de vraagstelling moeilijk op een zowel adequate als scherpe,
empirisch-wetenschappelijke vorm te brengen is. Het komt voor, dat er een
mensenleven gemoeid is met exploraties, partiële toetsingen, herformuleringen van
in feite steeds hetzelfde probleem. Een goed
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voorbeeld hiervan is het levenswerk van Carl Rogers en van zijn medewerkers, met
betrekking tot de theorie- en hypothese-vorming over het proces en de effecten van
psychotherapie. Hoewel door Rogers zelf en in zijn school wel degelijk talrijke
hypothese-toetsende onderzoekingen zijn verricht, staat toch het aspect van de
theorie- en hypothese-vorming duidelijk op de voorgrond (vgl. b.v. ROGERS 1942,
1951, 1954, 1958).
Gezien de klaarblijkelijke vrijheid van de onderzoeker en de grote variabiliteit in
het proces van hypothesevorming is het bijzonder moeilijk tot vaste kenmerken te
geraken, die methodologische aanknopingspunten bieden. Het beste kunnen wij
ons weer beperken tot het gebeuren in één cyclus, hetzij een denkcyclus hetzij een
exploratieve onderzoekcyclus, en ongeacht de plaats die hij in het proces van
probleem-ontwikkeling inneemt. Het gaat dan dus vooral om de eerste stappen:
‘waarneming’ en ‘veronderstelling’. Wat zijn de ingrediënten, de kenmerken daarvan,
hoe komt de algemene veronderstelling, die hypothese zal worden, tot stand?
Er is allereerst altijd een, door directe waarneming of door verwerking van
waarnemingen of door lectuur gegeven, feitelijke ondergrond, een
‘ervarings-materiaal’, waar de onderzoeker van uitgaat. Deze gegevens worden
echter reeds op een bepaalde wijze gezien, in verband met het probleem dat de
onderzoeker voor ogen staat. Dit probleem is van wijdere strekking dan alleen dat
van de verklaring van de gegeven feiten. Het gaat om een generalisatie, er is een
meer algemene leidende gedachte. Deze leidende gedachte hangt gewoonlijk samen
met een meer of minder expliciet theoretisch raam, waarbinnen de onderzoeker wil
werken, of althans, waaraan hij zich wil oriënteren; ook dat behoort tot de ‘input’.
Vragen wij ons nu af hoe hieruit een nieuwe veronderstelling (hypothese) voortkomt,
dan is één stap in ieder geval duidelijk te onderscheiden: de nieuwe veronderstelling
is gebaseerd op een (nieuwe) interpretatie van de feitelijke ondergrond, in verband
met het theoretisch raam. Deze drie punten vatten wij op als kenmerken van het
proces van hypothesevorming; zij komen in het volgende (2;1;4 t/m 2;1;6) nader ter
sprake.

2;1;2 Vrijheid van ontwerp.
Voor de activiteiten van de onderzoeker binnen de eerste fase, die van de ‘observatie’
inclusief de hypothese-vorming, geldt in de eerste plaats, dat hiervoor geen
dwingende logische of methodologische eisen gesteld kunnen worden.
Er zijn natuurlijk wel wetenschappelijke tradities, ook in dit opzicht,
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maar deze kunnen niet worden omgezet in algemeen geldige regels of in een
dwingende systematiek van het handelen in deze fase. Trouwens, de academische
tradities variëren vaak nogal van instelling tot instelling.
De vorming van hypothesen over mogelijke samenhangen in de werkelijkheid
wordt hier principieel gezien als een ‘vrije’ activiteit. Wij noemen dit het principe van
de vrijheid van ontwerp.
De logische argumenten voor deze positie zijn reeds herhaaldelijk onderwerp van
discussie geweest. Waar het om gaat is dat een ‘inductielogica’ of een
‘inductie-principe’, d.w.z. een principe, dat dwingend vaststelt hoe men van
afzonderlijke waarnemingen tot (‘ware’) hypothesen, wetten, theoriën moet komen,
wordt afgewezen. K.R. Popper heeft misschien het duidelijkst en het kortst
aangetoond (POPPER (1934) 1959, hfdst. 1), dat een inductie-principe in deze zin
ten eerste alleen als a priori ingevoerd zou kunnen worden, en ten tweede overbodig
is. Het kan alleen een a priori zijn, omdat men reeds een inductie-principe nodig
zou hebben om het, inductief, af te leiden. En wat de overbodigheid betreft: het
proces van hypothese- en theorievorming kan zeer wel achteraf, via deductie en
toetsing onder controle worden gehouden.
Naast de logische argumenten kan men practische, zo men wil psychologische
argumenten ten gunste van de vrijheid van ontwerp stellen. Alleen wanneer deze
vrijheid gerespecteerd wordt, blijft er ruimte voor de geniale greep, voor de fantasie
van de onderzoeker. In het verleden zijn vaak belangrijke ideeën ontwikkeld en
theorieën en hypothesen tot stand gekomen zonder dat er veel sprake was van een
systematisch geregelde voorbereiding, of van een systematische gebruikmaking
van reeds bestaande kennis op het gebied in kwestie en van gangbare
wetenschappelijke hulpmiddelen. Men denke bijvoorbeeld aan een figuur als Robert
Mayer in de natuurkunde (wet van het behoud van energie, vgl. hierover b.v. CLAY
1942; en PIETSCH en SCHLIMANK 1942). Van Freud heeft men wel gezegd, dat hij
zijn theorieën nooit had kunnen ontwikkelen als hij beter op de hoogte was geweest
van de feiten, methoden en theorieën uit de psychologie van zijn dagen (RÉVÉSZ
1940), niet omdat die psychologie dwaalde, maar omdat de kennis ervan een te
zwaar blok aan het been zou zijn geweest bij het bewandelen van destijds zo nieuwe,
onorthodoxe wegen.
Ook nu nog bestaat in principe de mogelijkheid, dat een ‘wilde’ wetenschappelijke
dilettant, op zijn eigen wijze, betrekkelijk los van
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traditionele academische methoden, een idee ontwikkelt en najaagt en ervaringen
in verband daarmee verzamelt en verwerkt, met als resultaat een misschien nog
weinig volmaakte theorie, die niettemin later door de officiële wetenschap - door het
forum - als belangrijk c.q. als waar wordt aanvaard. Trouwens ook binnen de sfeer
van de wetenschappelijke centra is het voor het maken van nieuwe theoretische
ontwerpen dikwijls belangrijker, en moeilijker, zich los te maken van de bindingen
en gewoonten van de feitenkennis en de heersende denkwijzen dan met deze
rekening te houden.
De onderzoeker kan zich natuurlijk, uit eigen keuze, zekere beperkingen opleggen
in zijn persoonlijke methodiek van theorie- en hypothesevorming. Tot de vrijheid
van ontwerp behoort ongetwijfeld de vrijheid tot zelfbeperking - mits deze beperking
niet ook aan anderen wordt opgelegd, in de vorm van de pretentie, dat dit de enige
wetenschappelijke methode is. In het verleden is dit laatste helaas wel vaak gedaan,
met name door op het oudere positivisme georiënteerde onderzoekers.

2;1;3 Vrijheid van begripsvorming.
Wij zullen ons hier niet begeven in een algemene discussie over de verschillende
standpunten, positivistische en andere, die ten aanzien van het vrijheids-principe
respectievelijk van het inductie-principe, zijn en worden ingenomen. Een enkele
opmerking moet echter worden gemaakt over de vorming van theoretische begrippen;
een gebied waarop in sommige kwartieren (b.v. de psychologie van het leren, vgl.
HILGARD 1958, p. 12-13) de strijd over de vrijheid van ontwerp nog steeds voortwoedt.
Een consequentie van de vrijheid van ontwerp is de vrijheid van begripsvorming;
d.w.z. de stelling, dat de wijze waarop de onderzoeker komt tot de opstelling van
theoretische begrippen niet aan strikte methodologische banden gelegd kan en mag
worden. Dit nu is en wordt nog bestreden. De meest extreme positie nemen degenen
in, die van mening zijn, dat men slechts zulke begrippen mag invoeren en gebruiken,
die òf onmiddellijk op waarneem-baarheden stoelen (c.q. ‘meetbaar’ zijn) òf daaruit,
via slechts enkele, volstrekt duidelijke stappen, kunnen worden afgeleid. Tegenover
zulke (‘empirische’) begrippen staan verklarings- of ‘hypothetische’ begrippen, die
het ‘bestaan’ van iets veronderstellen, dat zelf niet waarneembaar is noch op
doorzichtige wijze uit waarnemings-feiten kan worden afgeleid en/of ertoe kan
worden herleid. De invoering van
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zulke hypothetische begrippen wil men dan of geheel verbieden of aan formele
restricties onderwerpen.
Wij komen op deze kwestie nog uitvoeriger, en met voorbeelden, terug in 2;3.
Hier beperken wij ons tot een enkel principieel punt.
De positivistische denkwijze, waaruit het streven naar beperkingen van de vrijheid
van begripsvorming voortkwam, was erop gericht, in de filosofie, de metafysica te
bestrijden en, in de wetenschap, die wijde, onbepaald veel omvattende generalisaties
en ‘verklaringen’ tegen te gaan, die zich grotendeels aan empirische toetsing
onttrekken. Vooral de tweede doelstelling is ongetwijfeld van groot belang; maar
het voorgestelde middel - geheel of gedeeltelijk verbod van hypothetische begrippen
- is zowel onhoudbaar als overbodig, in feite op de hierboven reeds genoemde
gronden.
Als er in de geschiedenis van de wetenschap een dergelijk verbod zou hebben
gegolden dan zou dit ten eerste een verbod op losse gronden zijn geweest - de
onhoudbaarheid van een inductie-principe (2;1;2) geldt ook hiervoor - en ten tweede
de theoretische ontwikkeling van de wetenschap in ernstige mate hebben
tegengehouden. Naast de gevallen, waarin ongelukkige, vage verklaringsbegrippen
(‘phlogiston’, de ‘aether’) de voortgang waarschijnlijk hebben tegengehouden, staan
namelijk vele andere, gelukkiger begrippen (b.v. het ‘atoom’), die bijzonder vruchtbaar
zijn gebleken, hoewel zij aanvankelijk even vaag en ‘wild’ waren. Ten derde is
beperking van de vrijheid van begrips- vorming overbodig, aangezien wij, zoals we
nog zullen zien, na de formulering, in de logische kritiek op het theoretische systeem
als geheel, in de deductieve uitwerking ervan tot hypothesen, en in de toetsing van
die hypothesen voortreffelijke middelen hebben voor een critische evaluatie, ook
van de gebruikte hypothetische begrippen.
Wij handhaven dus de vrijheid van begripsvorming; met dien verstande, dat de
‘volstrekte vrijheid’ zich slechts uitstrekt tot aan de definitieve vormgeving, d.i. de
formulering c.q. publicatie van theorieën, hypothesen en/of resultaten van
onderzoekingen, waarin de begrippen worden gebruikt. Aan de formulering moeten
wel eisen worden gesteld. Deze worden in de hoofdstukken 3 en 4 ontwikkeld,
opnieuw met bijzondere aandacht voor het probleem, hoe een dogmatisch en
daardoor verarmend teveel aan eisen kan worden vermeden (vgl. met name 4;2;4).

A.D. de Groot, Methodologie

41

2;1;4 De feitelijke ondergrond.
De vrijheid van ontwerp strekt zich ook uit tot de mate waarin en de wijze waarop
de onderzoeker zich zal baseren op feitelijke gegevens uit voorafgaande
onderzoekingen. Hij heeft de vrijheid deze in meerdere of mindere mate te
veronachtzamen of zelfs niet te kennen.
Het zal echter duidelijk zijn dat hieraan risico's zijn verbonden. Het is ten eerste
mogelijk, dat hij door zijn collega's, die met die feiten wel rekening plegen te houden,
niet serieus wordt genomen - dit kan dan nog terecht of ten onrechte zijn. Ten tweede
is het mogelijk, dat er in die veronachtzaamde feiten mogelijkheden tot een grondige
weerlegging van de nieuwe hypothese of theorie besloten liggen zonder dat daarvoor
nieuwe experimenten of observaties nodig zijn; de nieuwe hypothese is dan een
doodgeboren kind. Ten derde is het mogelijk, dat weliswaar het nieuwe idee goed
is, maar dat de uitwerking beter had kunnen zijn, wanneer de onderzoeker meer
met reeds bekende feiten had rekening gehouden.
In het algemeen is de kans op succes van een niet systematisch voorbereide
hypothesevorming des te kleiner, naarmate het gebied waarop de onderzoeker zich
gaat bewegen, meer ontgonnen is. Werkt hij op een terrein waarop zich vele
voorgangers hebben bewogen, dan zal hij er verstandig aan doen, te refereren aan
wat deze anderen hebben gedaan, òf door erop voort te bouwen òf door het op
goede gronden te verwerpen. Misschien ook zal hij hun resultaten door een nieuwe
benaderingswijze in een ander licht kunnen stellen. Maar in ieder geval zal hij hun
werk althans in grote trekken moeten kennen en zelf voor de aansluiting, in de een
of andere vorm, moeten zorgdragen.
Dit is echter alleen een aanbeveling, geen strikte eis. Op veel gebieden, zeker in
de sociale wetenschappen, heeft de vrijheid van ontwerp ook wat de feitelijke
ondergrond betreft, nog wel degelijk een reële betekenis, in die zin, dat onorthodoxe,
revolutionnaire, theoretische visies of revisies nog mogelijk zijn.
Er is natuurlijk altijd een feitelijke, of liever een waarnemings-ondergrond empirische hypothesen komen niet uit de lucht vallen. Bestaat deze ondergrond
niet uit de feiten, die uit wetenschappelijk onderzoek zijn voortgekomen, dan bestaat
hij toch tenminste uit waarnemingen en observaties van de onderzoeker zelf.
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2;1;5 Het theoretisch raam.
Wetenschappelijke hypothesen staan zelden op zichzelf; zij vloeien meestal voort
uit of passen in het raam van theorieën over een heel gebied van verschijnselen.
Een ‘theorie’ is letterlijk een beschouwingswijze. Wij verstaan er hier onder een
systeem van logisch samenhangende, met name niet-strijdige, beweringen,
opvattingen en begrippen betreffende een werkelijkheidsgebied, die zo zijn
geformuleerd, dat het mogelijk is er toetsbare hypothesen uit af te leiden. De
exactheid van de innerlijke logische samenhang en de scherpte van de afleiding
der toetsbare hypothesen kunnen beide variëren(ideaal: een axiomatische opbouw
met strikt logische deductie van hypothesen). Een systeem van beweringen, dat
zich door de terminologie waarin het is gesteld of door andere oorzaken in het geheel
1
niet leent tot afleiding van toetsbare hypothesen, is géén theorie in onze zin.
Een theorie kan geheel los van de werkelijkheid worden gezien, als een systeem
van definitorische en logische relaties tussen begrippen. Dit systeem echter fungeert
in de empirische wetenschappen als model van het werkelijkheidsgebied, dat de
2
theorie bestrijkt. De verbinding met de empirie wordt tot stand gebracht via de
hypothesen, die door deductie en specificatie uit de theoretische beweringen moeten
kunnen worden afgeleid.
Gezien in dit (deductieve) licht, is theorievorming van groot belang als een methode
om tot verstandige en op elkaar aansluitende hypothesen te

1

2

Deze omschrijving stelt klaarblijkelijk geen hoge eisen van strengheid (explicitness) aan een
‘theorie’. De schrijver wijkt hier opzettelijk af van de tegenwoordige (Amerikaanse) mode, om
alleen strenge deductieve systemen - met primitieve en gedefinieerde termen, axioma's,
afleidingsregels en met strikt operationele definities - ‘theorieën’ te noemen en te stellen, dat
bijvoorbeeld de meeste pogingen tot theorievorming in de sociale en gedragswetenschappen
eigenlijk alleen maar, op zijn best, ‘prototheorieën’ zijn. Dergelijke definities wijken af van het
spraakgebruik in deze wetenschappen - de klasse van ‘theorieën’ is dan practisch leeg - en,
wat erger is, zij introduceren een ideaal dat wel ‘ideaal’ is maar in de meeste gevallen òf
vooralsnog òf principieel niet bereikbaar. Zij introduceren vooral ook een status-discriminatie,
die het creëren van werkelijk goede ‘prototheorieën’ - waar veel behoefte aan is - ontmoedigt
en die voorbarige mathematiseringen bevordert. Men vergelijke verder, in dit boek: 2;3;1,
2;3;6, 3;3 en 4;3 en vooral 9;1.
Wij geven geen strikte definitie van het begrip ‘model’ - evenmin als wij dit voor ‘theorie’
hebben gedaan. De term wordt, door mathematici, fysici, psychologen, sociologen, etc., op
nogal uiteenlopende wijze gebruikt. Er is echter wel een gemeenschappelijke kern (vgl. SUPPES
1960): een model legt formeel, c.q. verzamelingstheoretisch, vast wat men nodig heeft aan
(begrippen of variabelen voor) objecten, relaties en toegestane operaties, om deducties te
kunnen maken.
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geraken, die bij toetsing op systematische wijze onze kennis kunnen helpen
vermeerderen. Vermoedt de onderzoeker een samenhang, dan zal hij er veelal naar
streven deze in een algemener, theoretisch raam te zien; en een eenmaal
verondersteld, logisch deugdelijk theoretisch raam biedt talrijke uitwerkings-,
specificerings- en toetsingsmogelijkheden. Een theorie kan ‘vruchtbaar’ zijn, en/of
zij kan de logische en systematische samenhang van onderzoekingen op een
bepaald gebied bevorderen. Voor de ontwikkeling van een empirische wetenschap
is ‘niets zo praktisch als een goede theorie’ (LEWIN 1951, p. 169).
Behalve middel is theorie-vorming echter ook doel: ‘a theory is both a tool and an
objective’ (MARX 1956, p. 6). Het streven naar kennis van de werkelijkheid van de
wetenschapsbeoefenaar culmineert in zijn pogingen tot opstelling van zo algemeen
mogelijke systemen van functionele samenhangen, d.w.z. systemen, die gehele
gebieden van de werkelijkheid omvatten en de verschijnselen daarbinnen zo goed
mogelijk dekken. Voor de opstelling van zulke systemen - theorieën dus - heeft men
omgekeerd weer hypothese-vorming en -toetsing nodig. Er is in feite een
voortdurende wisselwerking - zoals te verwachten was (vgl. 1;1 en 1;2).
Zoals er altijd een feitelijke ondergrond is, zo is er bij de
empirischwetenschappelijke hypothesevorming ook altijd een theoretisch raam. Er
is tenminste altijd een algemenere leidende gedachte, alsmede een streven naar
uitwerking daarvan tot een theorie.
Men kan echter niet zeggen dat er altijd een theorie is. Sommige onderzoekers
zijn opzettelijk terughoudend in hun theorievorming: zij hebben wel een plan voor
ogen (MCCORQUODALE en MEEHL (1948) 1956, p. 107), maar zij willen dit (nog) niet
in een definitieve structuur van begrippen en beweringen uitdrukken, omdat zij de
theorie stap voor stap uit empirische bevindingen en empirische wetten van lagere
orde willen opbouwen (b.v. HULL 1943; WOODROW 1942). Verder doen zich in de
toepassingssector wel eens betrekkelijk op zichzelf staande hypothesen voor. Men
ziet dit vooral in stadia van de ontwikkeling waarin de maatschappelijke en
wetenschappelijke belangstelling nog niet verder strekt dan de beantwoording van
één, of slechts enkele analoge vragen. Zodra zich echter het onderzoekgebied wat
uitbreidt, ontstaat de behoefte aan theorie-vorming; men denke aan de recente
ontwikkeling van theorieën over de publieke opinie (ALLPORT 1937; HYMAN 1957),
aan de test-theorie en selectie-theorieën (b.v. GULLIKSEN 1950; CRONBACH en
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1957). Ook kan het voorkomen, dat er wel naar theorievorming wordt
gestreefd maar dat dit eenvoudig niet lukt, omdat het werkelijkheidsgebied in kwestie
te weerbarstig is. Typisch voorbeeld: het onderzoek van zgn. paranormale
verschijnselen (telepathie en helderziendheid, vgl. hierover b.v. EYSENCK 1957a,
hfdst. 3, p. 140-141). Het theoretisch raam is in zulke gevallen nog te impliciet en/of
te primitief om de naam theorie te verdienen.
Sterker nog dan ten aanzien van de feitelijke ondergrond kan men stellen, niet
als strikte regel maar als aanbeveling, dat de ontwerper van een nieuwe hypothese
of theorie er goed aan doet grondig op de hoogte te zijn van de theorieën van andere
onderzoekers op hetzelfde terrein of op naastliggende gebieden. Enerzijds bestaat
de mogelijkheid, dat een onbevangen ontwikkelde nieuwe gedachtengang, die de
onderzoeker tot een hypothese of theorie wil ontwikkelen, blijkt te passen in of te
kunnen aansluiten bij een reeds bestaand theoretisch raam. Anderzijds is een veel
toegepaste procedure deze, dat men zich ‘afzet’ aan een bestaande, oude theorie
om de nieuwe op gang te krijgen. Een dergelijke werkwijze, mits juist toegepast,
kan bijzonder vruchtbaar zijn, vooral als de aandacht wordt geconcentreerd op die
punten, waarop de alternatieve theorieën tot strijdige hypothesen en/of tegengestelde
predicties leiden, die in beslissende experimenten (‘crucial experiments’) kunnen
worden getoetst.
GLESER

2;1;6 Interpretatie van de feiten.
We hebben gezien, dat hypothesevorming een feitelijke of een
waarnemingsondergrond veronderstelt; er is altijd een ‘ervarings-materiaal’ waarover
de onderzoeker beschikt. Dit ervaringsmateriaal kan in bepaalde gevallen geheel
impliciet, d.w.z. ongesystematiseerd en ongeregistreerd zijn, dus alleen ‘psychisch
aanwezig’; het kan ook bestaan uit een grote verzameling van systematisch
geregistreerde gevallen, observaties, en/of meetresultaten, uit uitkomsten van eigen
exploratie-onderzoekingen en/of uit feitelijke gegevens (en theorieën) uit
onderzoekingen van anderen.
Hoe dit ervaringsmateriaal ook is samengesteld, altijd zal een nieuwe hypothese
die op basis hiervan wordt gevormd een bepaalde interpretatie van dit materiaal
inhouden. Vaak is een dergelijke interpretatie van het voorhanden materiaal een
als zodanig duidelijk onderscheidbare stap op de weg naar de hypothesevorming;
nodig is dit laatste echter niet.
Om deze bewering waar te maken is het nodig het begrip ‘interpretatie’
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te definiëren, althans het af te grenzen van begrippen als hypothese en verklaring.
De volgende punten van overeenstemming en verschil maken de bedoelde
onderscheidingen hopelijk duidelijk.
1. Men ‘verklaart’ of ‘interpreteert’ iets, een materiaal, d.w.z. een omschreven
verzameling van verschijnselen en/of feiten. Deze verzameling kan uit één
verschijnsel bestaan, dat men wil verklaren of interpreteren; zij kan ook uit een
omvangrijk complex van feiten bestaan, bijvoorbeeld wanneer een historicus
een interpretatie geeft van de Franse revolutie.
2. De verzameling is echter in ieder geval gesloten, in die zin, dat er tijdens of
binnen de interpretatie (of verklaring) niet wordt verwezen naar materiaal buiten
de verzameling in kwestie. Er wordt niet gestreefd naar uitbreiding van de
gegevens door nieuwe observaties. Ook wordt niet geimpliceerd, dat nieuwe
observaties mogelijk (moeten) zijn; dit kan wel of niet het geval zijn, maar in
ieder geval heeft de interpretatie (verklaring) daarop geen betrekking.
3. In een interpretatie of verklaring wordt aangenomen, dat de te interpreteren
(of te verklaren) verschijnselen binnen de verzameling, kunnen worden
toegeschreven aan de werking van een meer algemene wettelijkheid, die zich
dus op de een of andere wijze ook buiten de gesloten verzameling uitstrekt.
4. Bij een verklaring wordt deze meer algemene wettelijkheid - eventueel slechts
tijdelijk - geaccepteerd, zowel in haar meer algemene geldigheid als in haar
toepasselijkheid op de gegeven gesloten verzameling.
Bij een interpretatie echter is of die geldigheid of die toepasselijkheid - of beide
- dubieus.
5. Een hypothese is een ‘open’, veronderstelde, meer algemene wettelijkheid;
nieuwe observaties worden mogelijk geacht, en er wordt naar zulke nieuwe
observaties verwezen, met name in die zin, dat de hypothese kan worden
1
getoetst aan zulke nieuwe observaties.

1

Men kan nog een ad hoc hypothese hiernaast stellen: dit is een hypothese, die ‘ad hoc’ wordt
opgesteld om voor interpretatie-doeleinden te worden gebruikt. De term wordt vooral gebruikt
voor hypothesen, die bepaalde onverwachte of onwelgevallige onderzoek-uitkomsten moeten
weg-interpreteren. Is dit het geval, dan is de ontstaanswijze weinig vertrouwenwekkend, terwijl
er ook reden is om aan de oprechtheid van de verwijzing naar toetsing aan mogelijke nieuwe
observaties (5) te twijfelen. Naar de vorm is een ad hoc hypothese volgens onze definitie wel
een hypothese. In tegenstelling tot Eysenck's gebruik van de term (EYSENCK 1952b, p. 12-13)
vallen quasi-hypothesen, die principieel niet toetsbaar zijn, er niet onder.
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Samengevat in een meer statistische terminologie luidt de kern van de punten 1 t/m
5:
Een hypothese is een veronderstelde wettelijkheid (uitdrukking van een
samenhang) in een gedefinieerd universum.
Een verklaring en een interpretatie beide schrijven verschijnselen in een gegeven
steekproef toe aan het bestaan van een wettelijkheid in een universum - al dan niet
scherp gedefinieerd - waaronder de steekproef wordt gesubsumeerd.
Bij een verklaring worden zowel het bestaan van de wettelijkheid in het universum
als de legitimiteit van de subsumptie als juist aanvaard; bij een interpretatie
daarentegen is ten minste één van deze beide punten dubieus.
Als nu, zoals we gezien hebben, een hypothese steeds wordt gevormd op basis
van een ervaringsmateriaal, een feitelijke of waarnemingsondergrond, dan is het
duidelijk dat aan de hypothesevorming steeds een interpretatie van dit, vooralsnog
‘gesloten’ materiaal moet voorafgaan. Voor de hypothese-vorming (eerste fase) is
interpretatie in de een of andere vorm onmisbaar.
In 1;4 hebben wij gezien, dat interpretatie ook bij de evaluatie (vijfde fase)
onmisbaar is, en ook, dat (oude) vijfde en (nieuwe) eerste fase, gezien in het gehele
proces van ‘spiraalvormig’ voortgaand wetenschappelijk onderzoek, in elkaar
overgaan. Dit laatste geldt ook voor de functie van de interpretatie in beide fasen.
Het enige verschil is, dat er in het ene geval aan het begin van een
onderzoek(-cyclus) wordt geinterpreteerd, direct ten behoeve van de
hypothesevorming, in het andere daarentegen aan het einde van een
onderzoek(-cyclus), ter voorlopige afsluiting van het onderzoek - maar tevens ter
voorbereiding van nieuwe, aansluitende onderzoekingen. Ook in het laatste geval
maakt de interpretatie, gezien in het gehele wetenschappelijke proces, deel uit van
de hypothesevorming.
Anders gesteld: als interpreteren is het subsumeren van een gegeven materiaal
onder een universum, waarin een nog niet als hypothese geformuleerde algemene
wettelijkheid wordt verondersteld te bestaan, dan roept een interpretatie als vanzelf
twee vragen op: ten eerste die naar een formulering als volwaardige hypothese
(met specificatie van het universum), ten tweede die van de toetsing van die
1
hypothese.

1

‘To ask for the cause of an event is always to ask for a general law which applies to the event’
(BRAITHWAITE 1955, p. 2). De schrijver gebruikt dit argument om zijn omschrijving van het doel
van de (natuur-)wetenschappen, het opstellen van algemene wetten, te rechtvaardigen.
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Men kan deze principiële functionele inschakeling van de interpretatie in het proces
van hypothesevorming ook op de vorm brengen van een eis, die aan een goede,
d.i. empirisch-wetenschappelijk vruchtbare interpretatie kan worden gesteld. Deze
eis is geheel analoog aan wat voor een goede theorie geldt (vgl. 2;1;5): een
interpretatie moet zich lenen tot omvorming in toetsbare hypothesen. Een
interpretatie, die zich door de terminologie waarin zij is gesteld of door andere
oorzaken, niet leent tot een omvorming tot hypothesen, die aan nieuw materiaal
1
wetenschappelijk kunnen worden getoetst, is geen ‘interpretatie’ in onze zin. Voor
de uitwerking van methodologische richtlijnen - aanbevelingen wederom, géén
voorschriften - voor een verstandig interpreteren moeten wij naar volgende
paragrafen verwijzen, met name naar 2;2 en naar 9;2. De ‘methodologie van de
interpretatie’ is een complex onderwerp, dat meer aandacht vergt dan er in deze
inleidende paragraaf aan kan worden gegeven.

2;2 Hulpmethoden voor de hypothesevorming
2;2;1 Feiten en ideeën - tweeërlei systematiek.
Het zal de lezer niet zijn ontgaan, dat er tussen de ‘feitelijke ondergrond’ en het
‘theoretische raam’ een zekere polariteit bestaat; in de wandeling spreekt men van
feiten versus ideeën.
Gaan wij hiervan uit bij de nu volgende bespreking van hulpmethoden c.q.
2
‘technieken’ van de hypothesevorming, dan ligt het voor de hand het volgende te
stellen. De onderzoeker kan zijn positie, met betrekking tot het construeren van
goede hypothesen of theorieën in principe op twee

1
2

We zullen later zien, dat deze stelling niet geheel zonder restricties kan worden gehandhaafd
(vgl. met name 9;2).
Met de overgang van de strikte eisen van logica en (normatieve) methodologie naar de
bespreking van voor sommige problemen aanbevolen hulpmethoden en technieken komen
wij op het terrein, althans op de grens van wat men wel ‘technicologie’ heeft genoemd, in
tegenstelling tot ‘methodologie’. Wij zien ‘technicologie’ echter als een onderdeel van de
(descriptieve) methodologie. Overigens worden hier alleen enkele, zeer algemene,
‘technicologische’ problemen aangeroerd.
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manieren verbeteren: door beter op de hoogte te raken met alle relevante feiten, of
door vruchtbaarder manieren te vinden om deze te ordenen en met elkaar in verband
te brengen, dat is door betere ideeën te hebben.
De scheiding van deze twee aspecten is natuurlijk wat kunstmatig. Zij zijn onderling
afhankelijk en zij spelen in het proces van hypothesevorming samen; via
interpretaties, zoals we gezien hebben, In veel gevallen gaat de aandacht voor het
een vanzelfsprekend samen met die voor het andere. Het kan echter ook voorkomen,
dat (het weten van) feiten en (het openstaan voor) ideeën psychologisch moeilijk
verenigbaar zijn. Dit blijkt met name, als wij als eerste ‘hulpmethode’ - de term wordt
in ruime zin gebruikt - de betekenis van systematische procedures gaan
onderzoeken.
Hoewel uit het principe van de vrijheid van ontwerp voortvloeit, dat er in het kader
van de hypothesevorming géén strikte eisen ten deze kunnen worden gesteld, zal
zonder meer duidelijk zijn, dat doelgerichte systematiek bijzonder nuttig kan zijn.
Evidente voorbeelden zijn gemakkelijk te vinden: systematisch volgehouden
waarnemingen en metingen (b.v. aan de sterrenhemel, vgl. Newton's gebruik van
Kepler's en diens gebruik van Tycho Brahe's waarnemingen), een systematische
casuïstiek (b.v. in de medische wetenschap), een systematische beschrijving en
classificatie (b.v. in de zoölogie, vgl. Darwin's theorievorming), systematische
demografische of sociografische beschrijvende statistiek, etc. Het relatieve belang
van zulke systematisch descriptieve - registrerende, ordenende, groeperende,
classificerende - activiteiten moge voor verschillende wetenschappen sterk
uiteenlopen, het lijdt geen twijfel dat wij hier met een wetenschappelijke, zij het niet
exclusief-wetenschappelijke werkwijze te doen hebben, die van onschatbare beteken
is kan zijn voor de vorming van theorieën en hypothesen (vgl. ook 9;1;4).
Het kan echter ook voorkomen, dat de systematiek van de feiten de vorming van
goede ideeën in de weg staat. Een eigenaardigheid van materiaal-groeperingen en
-classificaties is, dat zij deels naar voor de hand liggende uitwendige materiaal-criteria
zijn ingericht, anderdeels naar belangrijk geachte, meer abstracte gezichtspunten.
Beide criteria, vooral de meer abstracte, lopen echter op de hypothesevorming
vooruit en geven daaraan een bepaalde, misschien ongewenste, richting. Zonder
abstractie kan geen materiaal-groepering tot stand komen: men ordent immers naar
bepaalde overeenkomsten en verschillen tussen de zich voordoende gevallen of
verschijnselen - en men ziet daarbij af van andere overeen-
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komsten en verschillen. Trouwens zelfs in de beschrijving van één geval, één
gebeurtenis, één observatie, is steeds een zekere selectie, naar bepaalde uitwendige
of meer abstracte gezichtspunten noodzakelijk. Dit geldt ook voor een gedetailleerde,
naar ‘volledigheid’ strevende beschrijving: men moet daarvoor wel woorden
gebruiken, en deze brengen noodzakelijkerwijze bepaalde accenten aan. Het
probleem is nu, dat de per systematische descriptie (ordening, indeling) aangebrachte
accenten en toegepaste abstracties kwaliteiten van het materiaal, die voor de
hypothesevorming veel belangrijker zijn, aan het gezicht kunnen onttrekken.
Men kan dit probleem ook beschrijven als dat van het vinden van de juiste,
theoretisch vruchtbare onderscheidingen en grondbegrippen, c.q. te meten
variabelen. Het doet zich in alle wetenschappen voor. De mechanica bijvoorbeeld
kon pas op dreef komen, toen het kracht-begrip gedefinieerd werd als oorzaak van
een bewegings-verandering (versnelling) en niet als oorzaak van een beweging;
d.w.z. vanaf het moment, dat bewegingsfenomenen naar een nieuw gezichtspunt
werden ingedeeld (zie b.v. MARCH 1957, p. 20-22). Zelfs in de botanie, die te boek
staat als een hoofdzakelijk descriptieve wetenschap, heeft het vaak veel moeite
gekost, die, nog steeds descriptieve, indelingscriteria te vinden, die relevant waren
voor kruisingsdoeleinden en daarmee voor de theorievorming (zie b.v. over mais:
ANDERSON en BROWN 1952). Men zou deze voorbeelden nog gemakkelijk met andere
kunnen uitbreiden, b.v. betreffende de overgang van de (onvruchtbare systemen
van de) alchemie naar de chemie.
Bijzonder scherp doet zich deze vraag, namelijk naar welke criteria men moet
waarnemen, ordenen, classificeren en meten, gevoelen in die wetenschappen, die
tot taak hebben weinig concrete en onscheidbaar complexe verschijnselen te
bestuderen: de cultuurwetenschappen, de sociale wetenschappen, met name ook
de psychologie. Vandaar dat zich vooral hier, als wapen tegen het gevaar van een
te vroegtijdige, onvruchtbare begripsvorming en systematiek, een extreem
tegengesteld gerichte methode heeft ontwikkeld, die men misschien het beste kan
kenschetsen als een systematiek van de bezinning, namelijk van de bezinning op
de basis-fenomenen. Weliswaar hebben de aanhangers van de fenomenologische
methode de pretentie ‘systeemloos’ te werk te gaan; maar het is dan toch tenminste
een systematische systeemloosheid, immers een ‘methode’. De fenomenologische
onderzoeker tracht zich (systematisch) te onthouden van iedere classificeer-neiging
en van ieder vooropgezet theoretisch denkschema, om
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door een onbevangen bezinning op de prereflexieve (menselijke) betekenis en
gevoelswaarde der verschijnselen tot de kern, tot het ‘wezen’ door te dringen
(BOCHEńSKI 1954, hfdst.2; MERLEAU-PONTY 1945, p. 1-77; vgl. ook KOUWER 1953).
Over de vraag in hoeverre deze ‘onbevangenheid’ mogelijk is, zou veel meer te
zeggen zijn (vgl. o.a. MULDER 1954). Ook zouden wij niet gaarne de pretenties van
de fenomenologen met betrekking tot de op zichzelf staande, al dan niet als
‘wetenschappelijk’ beschouwde, objectieve waarde van de fenomenologie tot de
onze maken. Hier wordt de fenomenologische methode alleen gezien als een
hulpmethode van de hypothesevorming, die vooral als tegenwicht tegen een
prematuur geloof in begrippen, variabelen, denkschema's en classificaties soms
belangrijke diensten kan bewijzen. Doordringen tot het ‘wezen’ van de verschijnselen
zouden wij dan ook willen vertalen als: zoeken naar nieuwe, hopelijk wetenschappelijk
vruchtbaarder gezichtspunten.
Tussen deze beide uitersten in zijn natuurlijk vele andere systematische methoden
mogelijk, zowel methoden van ordening als van bezinning; o.a. een systematiek
van de interpretatie (vgl. hieronder, 2;2;5). Men kan ook - en hier komen we weer
enigszins bij praktische aanbevelingen voor het handelen (technieken) terecht - het
in de literatuur gegeven materiaal doorlezen en herlezen, of op zoek naar feiten of
naar een theoretisch raam. Of men kan nieuwe observaties verzamelen, door
empirische exploraties; of een gegeven empirisch materiaal naar verschillende
nieuwe gezichtspunten proberenderwijs systematisch doorploegen. De hiergenoemde
hulpmethoden komen elk hieronder nog kort ter sprake.

2;2;2 Inspiratie door literatuurstudie.
Dat (systematische) bestudering van vakliteratuur een belangrijk en vaak onmisbaar
hulpmiddel kan zijn voor de hypothesevorming, behoeft geen uitvoerig betoog. Zowel
uit een oogpunt van feiten als van ideeën kan de studie van wat andere onderzoekers
gedaan en gevonden hebben, d.i. van de grondbegrippen en de terminologie die
zij hebben gebruikt, van de opvattingen waarvan zij zijn uitgegaan en de theorieën
en hypothesen waarmee zij hebben gewerkt, uiteraard van grote betekenis zijn.
De polaritiet van feiten en ideeën speelt echter ook bij dit onderdeel een zekere
rol. Enerzijds bestaat altijd weer het gevaar, dat een nieuw gevormde hypothese al
bij voorbaat weerlegd - of reeds bevestigd - blijkt
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te zijn door feiten die de onderzoeker niet kende; anderzijds bestaat het risico, dat
een vruchtbare hypothesevorming wordt tegengehouden door een fixatie aan de
feiten, aan de gebruikelijke begrippen en de gangbare probleemstellingen. Beide
gevaren worden groter naarmate de wetenschap vordert op het gebied in kwestie,
d.w.z. naarmate de hoeveelheid studies die men wel moet hebben gelezen om zelf
iets te kunnen bijdragen, toeneemt.
De remedies ertegen moeten echter weer in verschillende, inderdaad polaire
richtingen worden gezocht. Voor verbetering van de feitenkennis is de aangewezen
hulpmethode een grondige studie van zo mogelijk alle direct op het onderwerp
betrekking hebbende publikaties, uiteraard met een voorkeur voor samenvattingen
en gedegen compilaties, als die er, in voldoende betrouwbare en gedetailleerde
vorm, reeds zijn. De grenzen tussen wat nog wel en wat niet meer ‘direct op het
onderwerp betrekking’ heeft, kunnen daarbij vaak vrij nauw worden getrokken.
Gaat het echter om ideeën, om het vinden van nieuwe categorieën,
grondbegrippen of theoretische uitgangspunten, dan kan men vaak beter zijn
inspiratie zoeken bij verder verwijderde gebieden. Dikwijls blijkt dat de
probleemstelling, op qua inhoud geheel uiteenlopende terreinen, qua structuur sterk
overeenkomt, zodat een zekere mate van analoge ontlening in aanmerking komt
(vgl. OPPENHEIMER 1956). Het zijn vooral de natuurwetenschappen, die vaak voor
vele van de meer exacte theoretische ontwikkelingen in de gedragswetenschappen
model hebben gestaan.
In het algemeen ligt trouwens aan het moderne streven naar toepassing van
exacte methoden, bijvoorbeeld van een axiomatische opbouw en van mathematische
modellen (vgl. ook 2;3;1 en 9;3;3), tot op zekere hoogte de analogie-redenering ten
grondslag, dat werkwijzen die in de wiskunde en de natuurwetenschappen
klaarblijkelijk tot grote successen hebben geleid, ook de gedragswetenschappen
verder moeten kunnen brengen. Reeds door Fechner, en later o.a. door Thurstone
en Stevens, werd bijvoorbeeld in de argumentatie ten gunste van de ontwikkeling
van metrische schalen in de psychologie (‘verhoudingsschalen’, vgl. 7;2;2) met
zoveel woorden naar de natuurwetenschappen en haar resultaten verwezen (zie
b.v. STEVENS 1951). Hetzelfde geldt voor het gebruik van de strikt
‘hypothetico-deductieve’ methode van theorie-ontwikkeling (b.v. HULL 1952; EYSENCK
1950, 1952b).
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Het ontlenen en over en weer beproeven van theoretische modellen en werkwijzen
wordt bevorderd door het toenemende teamwork tussen de wetenschappen.
Op gebieden als de studie van beslissingsprocessen en de cybernetica, waarin
diverse wetenschappen in verschillende combinaties samenkomen, wordt daarvan
uitdrukkelijk werk gemaakt (vgl. b.v. DUNLAP SYMPOSIUM 1955; THRALL, COOMBS,
DAVIS 1954; BUSH en ESTES 1959; zie ook literatuuropgaven in 9;3;3 en 9;3;4).
Aan zulke ontleningen of inspiraties uit een andere hoek is natuurlijk het risico
verbonden, dat men een niet passend of niet vruchtbaar theoretisch raam aan het
gebied in kwestie opdringt. In de geschiedenis van een wetenschap als de
psychologie, die bij wijze van spreken uit ontleningen geboren is, zijn zeer vaak, en
soms ook wel terecht, klachten over ‘fysikalisme’, ‘atomisme’, te ‘mechanistische’
systemen en dergelijke geuit. Hoewel men bijvoorbeeld ook wel redenen heeft om
te klagen over ‘pathologisme’ (DE GROOT 1952a, p. 200), n.l. het gebruik van het
ziekgezond denkmodel ook in de psychologie van de normale (b.v. in typologieën
en in de persoonlijkheidsleer), zijn het vooral de zo frequente ontleningen aan de
natuurwetenschappen waartegen vaak verzet is gerezen. Voor een verzameling
van bezwaren tegen deze ontwikkeling in de sociologie en verwante wetenschappen
zij verwezen naar Sorokin's boze, eenzijdige, maar toch ook zeer leerzame boek
(SOROKIN 1956). Men vergelijke (p. 187): ‘Most of the theories examined above (...);
most of the psychological tests analyzed; most of the pseudo-experimental
procedures mentioned - all are, to a great degree, manifestations of the same
infectious fad of building up the psychosocial sciences as the alter ego of the physical
1
sciences.’
Ten aanzien van deze kwestie, die ook in andere wetenschappen dan psychologie
en sociologie nogal eens een rol speelt, willen wij ons tot een enkele opmerking
beperken, namelijk deze, dat ontlening op zichzelf een neutrale zaak is. Gelijkenis
van een model in de gedrags- of sociale wetenschappen met een
natuurwetenschappelijk model is noch eerbiedwaardig, noch verkeerd. Er zijn in
feite maar twee geldige argumenten, die tegen een inadequaat geacht theoretisch
model kunnen worden ingebracht. Het eerste is, dat er geen behoefte aan het nieuwe
model

1

Overigens heeft ook Oppenheimer in zijn toespraak tot de Amerikaanse APA-psychologen
ten deze een waarschuwend woord laten horen (OPPENHEIMER 1956).
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bestaat, m.a.w. dat het onderzoek op het gebied in kwestie even goed voortgang
kan vinden zonder het nieuwe theoretische raam. Inderdaad is terughoudendheid
in de theorie-vorming een belangrijke en nogal eens verwaarloosde deugd, dezelfde
in feite als reserve tegenover in plaats van ‘geloof’ aan reeds bestaande systemen.
Het tweede mogelijke argument bestaat uit de constructie van een beter model.
Beide antwoorden, respectievelijk ‘het kan ook zonder’ en ‘het kan beter anders’,
zijn alleen waar te maken door voortgezette empirisch-wetenschappelijke
onderzoekingen. Puur verbale beschouwingen, waarin wordt stelling genomen tegen
1
het ‘atomisme’, of wat voor ander bedenkelijk geacht ‘-isme’ ook, in een theoretisch
systeem, hebben empirisch wetenschappelijk alleen dan betekenis wanneer zij
gebruikt worden als onderdeel van de voorbereiding van een (nieuwe)
hypothesevorming voor de onderzoekingen, die het wèrkelijke antwoord moeten
geven.
Niettemin kan het uit een oogpunt van literatuurstudie ten behoeve van de
hypothesevorming ook een zeker nut hebben zich in ‘beschouwingen’ te verdiepen.
Zelfs als deze niet voldoen aan de eisen, die in de beide volgende hoofdstukken
worden ontwikkeld (vgl. 3;1;4 en 4;3;4), kùnnen zij bruikbare gedachten bevatten
en aanknopingspunten bieden - zoals trouwens in principe ook het dagelijks leven,
de romanliteratuur en wat niet al inspirerend kan werken. Er is echter een risico,
dat men in zulke kritisch-beschouwelijke lectuur verstrikt raakt. Een
standaard-argument in de bestrijding van -ismen is bijvoorbeeld, dat zij eenzijdig
zijn en dat de werkelijkheid zo veel complexer en rijker is. Dat is natuurlijk altijd waar
- al is het ook geen argument waarmee men de wetenschap, een bij uitstek
abstractieve onderneming, kan bestrijden. Het effect op de lezer van een fraaie
argumentatie in deze zin kan echter zijn, dat hij door de bomen het bos uit het oog
verliest en verder van een gezonde, eenvoudige hypothesevorming afraakt, in plaats
van er dichter bij te komen. Dit geldt zeker voor de Europese
sociaal-wetenschappelijke literatuur met zijn overvloed aan ‘beschouwingen’ en
schaarste aan onderzoekingen: veel daarvan kan men beter terzijde leggen.

1

Voor een collectie van scheldwoorden - man kan ze moeilijk anders noemen - zij wederom
naar SOROKIN (1956) verwezen: ‘quantophrenia’, ‘testomania’, ‘The cult of numerology’,
‘sham-scientific slang’, ‘sham objectivism’, ‘senescent empiricism’, etc. Overigens bevat
Sorokin's boek ook wel degelijk een aantal reële argumenten, voornamelijk van het ‘geen
behoefte’-type.
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2;2;3 Empirische exploratie.
Behalve door systematiek van descriptie en bezinning (2;2;1) en door literatuurstudie
(2;2;2) kan de onderzoeker een goede hypothesevorming bevorderen door nieuwe
observaties te verrichten met het doel verbanden te zoeken en te ‘exploreren’. Is
het oogmerk bij het verzamelen van empirisch materiaal uitdrukkelijk om via de
feitelijke bevindingen ‘op ideeën te komen’ en/of te zien of bepaalde ideeën
(veronderstelde verbanden) ‘iets opleveren’, dan spreken wij van empirische
exploratie, c.q. van een oriënterend of exploratief onderzoek.
Een dergelijke exploratie onderscheidt zich van een toetsings-onderzoek, doordat
het niet gericht is op toetsing van vooraf scherp omschreven hypothesen. Dat
betekent niet noodzakelijk, dat er géén hypothesen, géén theorieën, en eerst recht
niet, dat er geen gezichtspunten, geen opvattingen in het spel zijn. Het betekent
alleen dat dit verzamelen van nieuwe observaties naar zijn opzet niet bedoeld is als
en naar zijn inrichting niet geschikt is voor een scherpe, wetenschappelijke toetsing
van die opvattingen of hypothesen.
Empirische exploraties kunnen meer of minder gericht zijn, wat betreft de
omschrijving van de feitelijke gegevens, die men wil verzamelen. De onderzoeker
kan zich zo onbevangen mogelijk willen oriënteren, d.w.z. hij kan zijn observaties
beginnen zonder vooropgezette plannen over het type gegevens en variabelen, dat
hij wil opnemen. Alleen gewapend met een algemeen idee over wat hij wil
onderzoeken en, uiteraard, met zijn wetenschappelijke denkwijze, laat hij eerst ‘het
materiaal spreken’, op zich inwerken, om aan de hand daarvan tot een meer concrete
probleemstelling te geraken. Daarbij loopt hij natuurlijk weer het risico door de
veelheid van indrukken veeleer te worden verward dan geïnspireerd.
Meestal wordt daarom een empirische exploratie niet zo ‘onbevangen’ opgezet.
Het andere uiterste is, dat men - bijvoorbeeld in een serie experimenten of een
uitgebreide enquêtering - vooraf exact heeft vastgesteld welke variabelen zullen
worden gemeten en welke samenhangen zullen worden nagegaan. De exploratie
heeft dan dus wel de vorm van een systematisch onderzoek. Zolang dit echter niet
geschiedt met het oog op een toetsing van vooraf scherp omschreven hypothesen
of theorieën, blijft het ‘oriënterend onderzoek’, exploratie.
Het is van groot belang het onderscheid tussen exploratie en toetsingsonderzoek
scherp te stellen en te handhaven. De wetenschappelijke be-
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tekenis van de uitkomsten hangt namelijk in hoge mate af van de vraag of de
hypothesen, die in het spel zijn, vooraf waren opgesteld en dus getoetst konden
worden aan nieuw materiaal, of dat zij geheel of gedeeltelijk ad hoc zijn gevormd en dus uitdrukkelijk niet aan ‘nieuw’ materiaal konden worden getoetst.
In geval een onderzoek gedeeltelijk toetsend en gedeeltelijk exploratief is - wat
nogal eens voorkomt (vgl. 4;2;3) - is het zaak deze twee gedeelten streng uit elkaar
te houden. Dit geldt met name ook voor de publikatie van resultaten. Wie een
exploratie in de verslaggeving voorstelt als een toetsingsonderzoek door te doen
alsof de hypothese al scherp gesteld was voordat het onderzoek begonnen was wat helaas vrij gemakkelijk gedaan kan worden - maakt zich schuldig aan een ernstig
vergrijp tegen de sociale ethiek van de wetenschapsbeoefening. In de ‘open’
communicatie tussen wetenschapsbeoefenaars wordt erop gerekend, dat dergelijke
misleidingen niet voorkomen.
Voor een nadere bespreking van de kenmerken en methoden van min of meer
zelfstandige exploratieve onderzoekingen wordt verwezen naar 9;1;5.

2;2;4 Materiaal-exploratie.
Ook de bewerking van een, door een oriënterend onderzoek of langs andere weg
verkregen materiaal kan uiteraard exploratief geschieden. Wij spreken van een
systematische materiaal-exploratie als het op verschillende manieren en onder
verschillende gezichtspunten wordt doorzocht en doorgewerkt, teneinde
samenhangen - en daarmee aanknopingspunten voor hypothesen - te vinden.
Als men het materiaal wil ‘laten spreken’, is het noodzakelijk het daartoe bij de
bewerking de kans te geven. Daarvoor staat de onderzoeker een heel arsenaal van
bewerkingsmethoden en technieken ter beschikking.
Is het materiaal kwalitatief van aard, dan kan hij, systematisch variërend, van
bepaalde aspecten abstraheren en andere naar voren halen; hij kan trachten door
classificatie (codering) en schaalconstructie variabelen te vinden, die interpreteerbare
samenhangen te zien geven. Hij kan ook systematisch interpreteren, bijvoorbeeld
in dier voege, dat hij een aantal ‘tentatieve verklaringen’ van de te interpreteren
verschijnselen in het materiaal naast elkaar beproeft. Hij stelt dus proberenderwijs
verschillende hypothesen, c.q. algemene formules of mathematische
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modellen, naast elkaar, met name om te trachten een aantal daarvan als in strijd
met de gegevens uit te schakelen. Voor dit type inferentieprocessen zijn o.a. de
aloude redeneer-methoden van John Stuart Mill beschikbaar (MILL 1952, bk. 3, hfdst.
8; vgl. ook TOMKINS 1947, hfdst. 4).
Bevat het materiaal kwantitative of gecategoriseerde gegevens of heeft men deze
door classificatie en schaalconstructie verkregen, dan staan allerlei statistische
technieken voor de exploratie van mogelijke samenhangen ter beschikking, zoals
correlatie-rekening en factor-analyse. Kenmerkend voor dit type bewerking is, dat
het materiaal tentatief wordt ‘doorploegd’ vanuit meer dan één hypothetisch
uitgangspunt. Het streven is er dan op gericht vooral die samenhangen voor de
hypothesevorming in het oog te houden, die in dit materiaal iets hebben ‘opgeleverd’.
Voor de onderscheiding tussen samenhangen die wel en die niet iets hebben
‘opgeleverd’, d.w.z. voor een vergelijking van de sterkte of opvallendheid van de
verschillende geprobeerde samenhangen, gebruikt men nogal eens statistische
toetsen. Deze werkwijze heeft het voordeel dat zij een objectief vergelijkend criterium
verschaft voor de selectie van wat de moeite van hypothesevorming en toetsing
waard zou kunnen zijn. Het blijft echter een willekeurig criterium, dat men hoogstens
losjes, als steun bij een overigens bewust-subjectieve en -interpretatieve keuze,
kan toepassen. De reeds in de vorige sectie gegeven waarschuwing, exploratie en
toetsings-onderzoek uit elkaar te houden, moet hier met nog meer klem worden
herhaald. Bij een materiaal-exploratie kan men wel statistische toetsen toepassen,
d.w.z. de nodige berekeningen uitvoeren, maar men kan géén ‘hypothesen toetsen’
in de zin van een strikte kansinterpretatie van de (P-)uitkomsten. Niet alleen zijn de
samenhangen, die men per toets gaat onderzoeken, niet vooraf als hypothesen
gesteld, maar ook zijn zij, en dat is erger, achteraf door zoeken en proberen ad hoc
geselecteerd. Wanneer men tracht door systematische exploratie (‘doorploegen’)
uit het materiaal te halen wat er in zit, haalt men er stellig óók uit wat er toevallig in
zit - en dit is niet te onderscheiden van wat er systematisch inzit. Het fouten-risico,
dat besloten ligt in de generalisatie van een steekproef-bevinding kan niet met de
gebruikelijke rekenwijzen worden gecalculeerd. Het is véél groter - en hoe veel
groter het precies is, is niet uit te maken. Ook hoog-‘significante’ uitkomsten kunnen
bij een exploratieve bewerking niet gelden als resultaten van een hypothese-toetsing
in strikte zin: de mogelijkheid van een ‘kapitalisering
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op toevalligheden’ in juist dit materiaal, tengevolge van de selectie ad hoc van één
(of enkele) uit vele geprobeerde en nog veel meer mogelijke hypothesen, is niet uit
te schakelen (vgl. o.a. DE GROOT 1956b).
Het komt wel voor, dat een onderzoeker ter bewerking een materiaal in handen
krijgt, dat hij niet zelf heeft verzameld. Gewoonlijk gaat men in dergelijke gevallen
exploratief te werk; d.w.z. men probeert van alles en kijkt ‘wat men kan vinden’.
Nodig is dit echter niet. Juist doordat de onderzoeker het materiaal niet zelf
(exploratief) heeft verzameld met het oog op zijn eigen ideeën, heeft hij het voordeel
niet ‘gecontamineerd’ te zijn. Voor hem is het materiaal ‘nieuw’: Is het dus bruikbaar
1
als steekproef uit een universum, waarvoor hij hypothesen ter beschikking heeft of
kan opstellen, dan kan hij het voor toetsing van die hypothesen gebruiken - mits die
hypothesen vooraf, dus voordat hij het materiaal heeft ingekeken, door hem zijn
gespecificeerd en tot voorspellingen uitgewerkt.

2;2;5 Interpretatie-methoden; empathisch begrijpen.
In het voorgaande hebben wij gevonden, dat interpretatie enerzijds een onmisbare
schakel in de hypothesevorming is, en anderzijds, gezien in het
empirisch-wetenschappelijke proces, kan worden geacht in dienst te staan van de
vorming van hypothesen en theorieën (2;1;6). De vraag, hoe men moet of hoe men
alzo kan te werk gaan om een gegeven materiaal ‘juist’ of ‘vruchtbaar’ te
interpreteren, de vraag dus naar (hulp-)methoden van de interpretatie, is derhalve
van grote betekenis.
Wij kunnen hier echter de methodologische vraag naar de juistheid van een
interpretatie, en naar de criteria daarvoor, nog even laten rusten. Voor de praktijk,
en met name ook voor de oplossing van toegepastwetenschappelijke problemen
moge deze vraag van eminente betekenis zijn; binnen het wetenschappelijk proces
echter is de kernvraag gewoonlijk niet die naar de juistheid van specifieke
interpretaties, maar die naar de juistheid van de algemene hypothesen, die op grond
ervan werden of

1

Deze voorwaarde is helaas zelden vervuld. Dikwijls zijn zulke materialen door een inadequate
observatie-methode op een niet meer controleerbare wijze scheefgetrokken, of ‘onvolledig’.
De keerzijde van de medaille van de ongecontamineerdheid van de bewerker is de
onwetendheid van de verzamelaar, tenminste voor wat betreft de hypothesen, die de bewerker
wil toetsen. Doordat hij deze niet kende, kon hij zijn methode van verzamelen niet op die
hypothese-toetsing inrichten. (Voor een goed voorbeeld van een dergelijke bewerking, zie
FRIJDA 1960).
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kunnen worden opgesteld (vgl. 2;1;6, voetnoot op p. 46). Er zijn weliswaar
uitzonderingen op deze regel, inzonderheid in gevallen waarin de generalisatie van
de veronderstellingen die aan de interpretatie ten grondslag hebben gelegen,
voorlopig niet aan de orde kan komen of zelfs geheel onmogelijk is; deze
uitzonderlijke, maar belangrijke gevallen zullen echter apart worden besproken in
9;2.
Blijft over de vraag, hoe men kan bevorderen, dat een interpretatie vruchtbaar is,
d.w.z. leidt tot de opstelling van hypothesen die een goede kans maken latere
toetsingen te overleven. Daarvoor zijn wel enkele hulpmethoden aan te geven;
verder dan dit willen wij niet gaan.
In de eerste plaats kan worden genoemd: systematisch proberen van verschillende
in aanmerking komende interpretaties naast elkaar. Dit soort systematiek werd al
naar voren gebracht bij de bespreking van systematische materiaal-exploraties
(2;2;4). Inderdaad is daarvoor kenmerkend, dat telkens een, kwalitatieve of
kwantitatieve, interpretatiemogelijkheid wordt onderzocht op zijn consequenties in
het gegeven materiaal: als deze interpretatie juist zou zijn, dan zou dit in het materiaal
moeten blijken uit...; vervolgens wordt nagegaan in hoeverre dit uitkomt. Een
voorbeeld van deze werkwijze is te vinden in ‘Management and the Worker’
(ROETHLISBERGER en DICKSON (1939), 1949, p. 87-89, p. 531-537 e.v.) bij de
interpretatie van het onverwachte verschijnsel van de steeds toenemende
uur-produktie in the Relay Assembly Test Room.
Diametraal tegenover deze hulpmethode staat het werken met één bepaald
interpretatieschema, ontleend aan de denkbeelden (theorie, methodiek) van een
bepaalde ‘school’. Weliswaar wordt deze methode gewoonlijk voor
toepassings-doeleinden gebruikt. Men kan echter ook zo te werk gaan om te zien
hoever men ermee kan komen, d.w.z. voor een verdere hypothesevorming in het
kader van het gegeven systeem. Dit systeem zelf wordt dan niet in twijfel getrokken
en voorlopig niet toetsbaar gesteld, maar als ‘werktheorie’, d.i. als een stelsel van
samenhangende werkhypothesen aanvaard. Een evident voordeel van deze
werkwijze is haar consequentie, een evident nadeel haar eenzijdigheid. Dit nadeel
is bijzonder ernstig en wetenschappelijk tenslotte niet meer acceptabel, als er op
deze voet wordt dóórgetheoretiseerd zonder dat ooit alternatieve theoretische
modellen en interpretaties worden beproefd. Het systeem is dan niet meer een
werktheorie waarvan men afstand kan
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nemen en die nog kan worden getoetst, het wordt steeds meer een in zijn complexiteit
ondoordringbaar dogma.
Voor de hand liggende voorbeelden, zowel van een acceptabel als van een fataal
gebruik van deze methode zijn te vinden in de theorievorming in de verschillende
dieptepsychologische scholen (zie voor een discussie van de psychoanalyse b.v.
HEIDBREDER 1933; FRENKEL-BRUNSWIK 1954; EYSENCK 1953, hfdst. 12, e.v.a.).
Tenslotte een enkel woord over een werkwijze, die wij uitdrukkelijk ook als een
interpretatie-methode ten behoeve van de hypothesevorming willen zien, hoewel
de pretenties waarmee zij wel geproclameerd is geworden, vaak veel verder strekken,
namelijk het ‘Verstehen’. Wij hebben deze term in 1;2 reeds vertaald door empathisch
begrijpen - een vertaling, die alleen correct is als ‘empathisch’ in een ruime zin wordt
opgevat. Het gaat niet alleen om het directe, in het sociale verkeer in het algemeen
en in de medische, de psychologische en de opvoedings-praktijk in het bijzonder
zo belangrijke ‘aanvoelen’ van wat de medemens op het hart heeft (vgl. b.v. ROGERS
1951, p. 28-29); het gaat ook om het ‘invoelend’ begrijpen van meer algemene
samenhangen, van cultuur-verschijnselen, van menselijke mogelijkheden, produkten,
interacties, instituties. In deze zin opgevat speelt empathisch begrijpen ook een
grote rol in de sociale (en/of cultuur-) wetenschappen. Een uitgewerkte methodiek
ervan is moeilijk te geven (belangrijkste pogingen daartoe: DILTHEY 1894; SPRANGER
(1914) 1925, hfdst. 4; JASPERS (1913), 1959, 2. Teil 1, 5). In ieder geval is het tot
op zekere hoogte leerbaar - zodat het wel gerechtvaardigd lijkt van een methode
te spreken.
Voor ons van principieel belang is, dat deze methode niet gezien wordt als een,
zgn. ‘geesteswetenschappelijk’, alternatief voor de wetenschappelijke methodologie,
waaraan dit boek is gewijd, maar als een onderdeel ervan. Dit onderdeel behoort
thuis in het chapiter ‘hypothesevorming’. Als uit een proces van empathisch begrijpen
een fraaie, ‘evidente’, ‘begrijpelijke samenhang’ resulteert, dan kan deze nooit de
status hebben van een exact gestelde, getoetste en bevestigde hypothese. Een
begrijpelijke samenhang is géén eindpunt van wetenschappelijk onderzoek; hij kan
echter wel, als hij wetenschappelijk de moeite waard is, een belangrijk beginpunt
zijn voor verder onderzoek: verscherping van de formulering tot één of meer
hypothesen en toetsing daarvan. De betekenis van de begrijpende methode voor
de theorievorming in wetenschappen als

A.D. de Groot, Methodologie

60
psychologie en sociologie is stellig niet gering; maar haar plaats is in de eerste fase
(vgl. ABEL (1948), 1960).
Een consequentie van deze plaatsing is bijvoorbeeld, dat een leer als de
psychoanalyse moet worden gezien als een nog grotendeels onwetenschappelijk
geformuleerd en nog ongetoetst theoretisch systeem. Freud's systeem is immers
geheel opgebouwd op grond van, ongetwijfeld zorgvuldig bewerkte, maar
empathisch-begrijpend geïnterpreteerde klinische ervaringen. Zijn onderzoekingen
vallen onder de categorieën van ‘exploratief onderzoek’ en ‘exploratieve
materiaalbewerkingen’; scherpe hypothese-formuleringen en toetsingen hebben
Freud en zijn aanhangers nooit verricht. Bovendien is, zoals reeds werd opgemerkt,
in de psychoanalyse de hierboven gesignaleerde fout van het eenzijdig gebruik van
een interpretatie-schema zo vaak gemaakt, dat grote gedeelten uit zijn systeem
geen ‘theorie’ in onze zin zijn (vgl. 2;1;5) maar veeleer voor
empirisch-wetenschappelijk onderzoek ondoordringbaar - en onaanvaardbaar dogma.
De bedoeling van deze opmerkingen is niet de ondanks dit alles grote betekenis
van Freud te verkleinen. Het gaat er alleen om, naar de moderne opvatting van
empirische wetenschap, de plaats van zijn werk - en van de empathisch begrijpende
methode - duidelijk te maken. Aan de toetsing van verschillende onderdelen van
de psychoanalyse wordt tegenwoordig hard gewerkt (b.v. HILGARD, KUBIE, LAWRENCE,
PUMPIAN-MINDLIN 1952; WHITING en CHILD 1953; JANIS 1958). Dat betekent, dat het
‘Verstehen’ vruchtbaar is geweest en is ingeschakeld als onderdeel van de
wetenschappelijke methode.

2;3 Keuze-problemen bij de vormgeving
2;3;1 Taalvorm: verbaal of mathematisch.
De vrijheid van ontwerp (2;1;2) houdt in, dat de onderzoeker tot op zekere hoogte
ook de vormgeving van zijn hypothese of theorie naar eigen keuze kan bepalen. Hij
moet er natuurlijk voor zorg dragen, dat hij niet in conflict komt met de
formuleringseisen, die in de beide volgende hoofdstukken zullen worden ontwikkeld
(zie met name 4;3;4 en 4;3;5). Maar ook dan blijft er een zekere vrijheid over. De
mate van
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die vrijheid varieert naar gelang van de structuur van de feitelijke ondergrond en
van het theoretisch raam, waarbinnen hij wil werken. Wanneer zijn werk strak aansluit
bij theorieën en onderzoekingen van anderen en/of bij een reeds ingeburgerde
terminologie of mathematische vormgeving, dan ligt het model voor zijn werk
grotendeels klaar: de ruimte voor eigen vormgeving is gering. Gaat het echter om
zelfstandige theorievorming op een relatief nieuw gebied, of om het ontwerpen van
een nieuw of gewijzigd model voor het onderzoek van een oud probleem, dan is de
vrijheid van vormgeving groter.
Wij zullen enkele aspecten van deze vrijheid wat nader beschouwen; te beginnen
met de uiterlijke vormgeving: de keuze van de taalvorm, en van termen en tekens.
Wat de taal-vorm betreft is vooral de keuze tussen een verbale en een
abstract-symbolische (logisch-mathematische) wijze van uitdrukken van betekenis.
Gaat het om nauwkeurig uitgewerkte functionele relaties tussen kwantitatieve
variabelen, dan is uiteraard een mathematische vormgeving aangewezen. Dient
het model meer voor een algemene benadering van een complex van samenhangen,
die niet op bevredigende wijze door relaties tussen meetbare variabelen kunnen
worden gerepresenteerd, dan is een zorgvuldige verbale vormgeving de meest
adequate. Tussen deze beide uitersten liggen echter vele gevallen, waarin de
onderzoeker tot op zekere hoogte kan kiezen, naar eigen smaak.
Gewoonlijk wordt de verbale vorm van theorieën en hypothesen geassocieerd
met een nog weinig gevorderd stadium van de wetenschapsbeoefening op het
gebied in kwestie. Vooral in wetenschappen als psychologie en sociologie heeft
voor velen de mathematische vormgeving een grote attractie - en een hogere status.
Deze mening wordt meestal gepresenteerd in de vorm van de bewering, dat slechts
door middel van meting en quantificatie wetenschap tot stand kan komen, die die
naam verdient: ‘Realistic Theory Rests on Measurement’ schrijft bijvoorbeeld Cattell
boven de eerste paragraaf in zijn boek over zijn omvangrijke
persoonlijkheidsonderzoekingen (CATTELL 1957) - om maar één voorbeeld uit vele
te noemen. Zolang er geen formules zijn, is er geen werkelijke wetenschap.
Er zijn ongetwijfeld veel voorbeelden te vinden in de geschiedenis van de
wetenschap, waarin de voorstadia van de theorie-ontwikkeling verbaal waren en
de eigenlijke grote ontplooiing pas met de quantificatie begon.
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Maar het is onjuist dit te generaliseren. Allereerst komt men in moeilijkheden bij
cultuurwetenschappen als de geschiedenis en de filologie - die toch ook theorieën
en hypothesen kennen, al spelen die daar niet zo'n prominente rol als in de
natuurwetenschappen. Verder wordt bij discussies over dit punt, wat de exacte
natuurwetenschappen betreft, gewoonlijk alleen aan de succesvolle voorbeelden
gedacht- Galilei, Kepler, Newton, Faraday, etc. - en niet aan de ongetwijfeld vele
(mathematisch uitgedrukte) foutieve of irrelevant gebleken modellen, die nu vergeten
zijn. Quantificatie en mathematische uitdrukking van theorieën en hypothesen zijn
niet op zichzelf waardevol; zij zijn het alleen als dat wat wordt gemeten en in formules
wordt uitgedrukt een theoretisch relevante en vruchtbare greep op de werkelijkheid
mogelijk maakt. In wetenschappen als psychologie en sociologie nu is het dikwijls
zo moeilijk om tot relevante quantificaties te komen, dat men er vaak beter aan doet
met een verbaal theoretisch model te volstaan dan het, ongetwijfeld briljante,
voorbeeld van de fysica verkeerd te begrijpen (men vergelijke weer Robert
Oppenheimer's toespraak tot de congresserende Amerikaanse psychologen,
OPPENHEIMER 1956, p. 127-135).
Ook onderschatte men de precisie-mogelijkheden van een goed, scherp geslepen
verbaal model niet. Om de scherpte en onverbiddelijkheid van in de natuur gevonden
samenhangen tot uitdrukking te brengen is men ertoe gekomen van natuur-wetten
te spreken - naar het voorbeeld echter van de ‘wet’ in juridische zin, die in gewone
woorden is uitgedrukt.
Men kan als bezwaar tegen een verbale theorie als bijvoorbeeld die van O. Selz
over het denken aanvoeren, dat een belangrijk deel van de uitspraken voornamelijk
dient om een descriptieve en abstractieve terminologie min of meer vast te leggen
in de zin van definities en bepalingen, terwijl er maar relatief weinig empirische
uitspraken zijn die zich tot toetsing lenen (vgl. VAN PARREREN 1953, p. 433). Anders
uitgedrukt: de verbale theorie is grotendeels een descriptief-definitorisch raam of
referentie-kader en slechts voor een klein deel een theorie in eigenlijke zin, waaruit
hypothesen kunnen worden afgeleid (vgl. b.v. ZETTERBERG 1954, p. 10). Dit kan
echter nodig zijn om het gebied in kwestie systematisch te bewerken; en de
toetsingsmogelijkheden kunnen van principiële betekenis zijn (vgl. DE GROOT 1954b,
p. 118-119). Hetzelfde verschijnsel - een uitgebreid logisch model, met slechts
weinig verbindingen met de empirie - doet zich trouwens ook wel eens voor bij in
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mathematische vorm gegoten theorieën van wijde strekking, bijvoorbeeld de
algemene relativiteitstheorie. En ook in het algemeen geldt, dat (stevens (1939)
1956, p. 44-45): ‘an astonishing number of the scientist's sentences are syntactical
in this sense’, namelijk in de zin van definities en bepalingen, die het
wetenschappelijke spraakgebruik helpen vastleggen.
Uiteraard is het moeilijker verbale modellen logisch ‘schoon’ èn voldoende scherp
te houden dan abstract-logische of mathematische. Het kan daarom soms bijzonder
nuttig zijn te proberen de kern van een verbaal model te ‘vertalen’ of een theorie op
te zetten in een scherpe, symbolisch-logische vorm (zie b.v. WOODGER 1937). Met
name leerzaam is daarbij overigens ook de ervaring, dat
vertaalbaarheids-moeilijkheden deels voortvloeien uit vaagheden en overbodigheden,
verbale ‘franje’, in de oorspronkelijke formulering, anderdeels echter uit de efficiëntie
van gewone taalkundige wendingen, die slechts via uiterst omslachtige
formaliseringen kunnen worden omgezet.
Overigens blijkt uit de mogelijkheid van zulke vertalingen opnieuw de keuzevrijheid
van de onderzoeker.

2;3;2 Keuze binnen één taalvorm.
Zoals bekend is er ook binnen één taalvorm vaak een veelheid van equivalente
uitdrukkingswijzen mogelijk. In geval van een axiomatische vormgeving (BOCHEńSKI
1954, hfdst. 4; TARSKI 1953; een sociaalwetenschappelijk voorbeeld in ZETTERBERG
1954), kan men gewoonlijk kiezen welke beweringen men als fundamentele
postulaten en welke men als afgeleide stellingen wil beschouwen. Verschillende
mathemathische modellen kunnen ook op meer ingewikkelde wijzen equivalent
blijken te zijn - klassiek voorbeeld in de fysica: Schrödinger's quantenmechanica
en Heisenberg's golfmechanica (zie b.v. REICHENBACH (1951) 1960). Bij het verbale
type theorie of hypothese is de mogelijkheid van velerlei equivalente presentaties
van hetzelfde model evident.
Een speciaal vormgevingsprobleem kan zijn welke termen of tekens men zal
gebruiken voor de aanduiding van nieuw ingevoerde begrippen of variabelen. Hier
is de vrijheid van de onderzoeker inderdaad groot. De tijd, waarin
wetenschapsbeoefenaars meenden, dat aan de omgangstaal ontleende begrippen
een nauwkeurige, essentiële betekenis ‘hebben’, die men eerst, bijvoorbeeld door
fenomenologische analyse, ontdekt moest
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hebben, alvorens men ze ‘mocht’ gebruiken, is nu wel definitief voorbij. Wanneer
de onderzoeker meent, dat de ‘kern’ van een omgangsbegrip wetenschappelijk
bruikbaar en de ‘onbepaaldheids-zone’ (VON MISES 1939) niet te groot is, kan hij het
gebruiken; met dien verstande, dat hij het, zodra dit nodig is, scherper zal definiëren,
hetzij via verbale afgrenzingen van andere begrippen, hetzij via ‘structurele’ relaties
tot andere begrippen (EINSTEIN 1944), hetzij via postulaten, hetzij via indicatie van
empirische criteria voor de toepasselijkheid ervan (operationale definitie, zie 3;3;4)
- of door een combinatie van deze middelen. Hij kan echter ook neologismen of
abstracte symbolen gebruiken. Als voordeel daarvan wordt vaak genoemd het feit,
dat nieuwe termen niet belast zijn met oude betekenissen en bijbetekenissen, zodat
het risico van verwarring geringer is. Maar opnieuw: dit is een kwestie van keuze;
een keuze, die mede zal afhangen van de smaak van de onderzoeker en van zijn
intenties en pretenties.

2;3;3 Tentatief of definitief.
De intenties en pretenties, waarmee een theoretisch model door de onderzoeker
wordt gepresenteerd, kunnen sterk variëren. Voor een deel is dit een kwestie van
de houding, die de onderzoeker ten aanzien van zijn eigen theorie of hypothese
aanneemt. Deze kan variëren van een levenslange verknochtheid aan een theorie
gepaard aan een diep geloof aan haar waarheid, tot een losjes, bijna spelend
proberen van een als zeer voorlopig beschouwde theoretische of hypothetische
oplossing. Noch tegen één van deze extreme houdingen noch tegen één van de
vele ertussen liggende kunnen bezwaren worden ingebracht, zolang de onderzoeker
zich houdt aan de regels van het. empirisch-wetenschappelijk onderzoek. Zowel
‘spelen’ met modellen (vgl. 9;3;3 en 9;3;4) als een zekere monomanie, althans taaie
volharding in de uitwerking van één gedachte kàn waardevol zijn. Voorbeelden van
het laatste, ‘heroïsche’ type theoreticus, zijn zo bekend - men denke bijvoorbeeld
aan een figuur als Darwin - dat verdere toelichting overbodig is. Hoofdzaak is te
constateren dat hier opnieuw een mogelijkheid van vrije keuze voor de onderzoeker
is gesignaleerd - binnen de grenzen van

1

Toch is het nog niet lang geleden, dat b.v. in de psychologie discussies op deze basis werden
gevoerd. Men vergelijke de bespreking daarvan, met betrekking tot begrippen als ‘taal’,
‘werktuig’, ‘genot’, ‘inzicht’ in DE GROOT 1944.
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zijn afhankelijkheid van de feiten en van het reeds bestaande theoretisch raam op
het betreffende gebied.
Een tussenvorm, die speciale vermelding verdient, is de aanvaarding van een
model als werktheorie of werkhypothese. De onderzoeker handhaaft dan zijn
voorbehoud, maar houdt zich niettemin in een reeks onderzoekingen consequent
aan een bepaald model. Ook dit is zeker acceptabel en het kan zeer vruchtbaar
zijn. Wel moet de eis worden gesteld, dat niet alleen lippendienst wordt bewezen
aan het voorlopige, werkkarakter van het model, maar dat het ook op de proef wordt
gesteld. Met andere woorden: als de onderzoekingen alleen gericht zijn op verdere
uitwerking van het model, zonder dat dit zelf toetsbaar en met name weerlegbaar
wordt gesteld (vgl. 4;3 en de opmerkingen over psychoanalyse hierboven, in 2;2;5),
dan is het geen werktheorie meer maar een onaanvaardbaar dogma geworden.

2;3;4 Algemeen of specifiek.
Weer een ander aspect is dat van de algemeenheid van de theorie of hypothese.
Wij zeggen, dat theorie (hypothese) A ‘algemener’ is dan theorie (hypothese) B, als
B kan worden gezien als een speciaal geval, een subtheorie (of subhypothese) van
A. Bijvoorbeeld, in de natuurkunde: de kinetische gas-theorie (B) en de atoomtheorie
(A); of: de theorie over de lichtbreking (B) en de optica (A). Ook in de sociale
wetenschappen kan men bijvoorbeeld ‘miniatuur-theorieën’ tegenover ‘omvattende’
theorieën stellen (ZETTERBERG 1954; MERTON (1949) 1957, p. 5-10), respectievelijk
algemene hypothesen tegenover specifieke, die bijvoorbeeld geacht worden alleen
te gelden voor een bepaalde maatschappij vorm, een bepaalde gemeenschap of
institutie, of voor een bepaalde subgroep van individuen. Voorbeelden van
onderwerpen voor miniatuur-theorieën of specifieke hypothesen: diverse
waarnemingspsychologische onderwerpen: waarneming van lijnfiguren, binoculaire
diepte-visie, constantie-fenomenen, etc. (vgl. WOODWORTH en SCHLOSBERG 1955);
of: problemen van locaal beperkte strekking, bijvoorbeeld het verband tussen
autoriteit en voorgeschreven huwelijkskeuze bij enkele primitieve gemeenschappen
(HOMANS en SCHNEIDER 1955); of: de validiteit van een bepaald testprogramma voor
een bepaald selectie-doel. Theorieën of hypothesen, waarvoor een algemene
geldigheid wordt geclaimd, zijn bijvoorbeeld: de psychoanalyse; daarin bijvoorbeeld
de hypothese van het Oedipus-complex (MULLAHY 1955);
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algemene beslissings-theorieën (vgl. b.v. EDWARDS 1954); economische
conjunctuurtheorieën (zie voor een bespreking hiervan WITTEVEEN 1956); Toynbee's
theorie over de opkomst van beschavingen (TOYNBEE 1957).
Intuïtief beoordeeld is ‘algemeenheid’ van een theorie of hypothese nauw
verbonden met wat men de pretentie ervan zou kunnen noemen. Zoekt men een
criterium voor algemeenheid, dan is daarvoor het best geschikt de vraag: naar welk
universum pretendeert de theorie te generaliseren? Model B kan dan in principe op
twee manieren een subtheorie (subhypothese) van model A zijn: ten eerste doordat
het universum van verschijnselen of gevallen, dat door B wordt bestreken een
deelverzameling is van het universum van A, ten tweede doordat de elementen van
A zelf verzamelingen zijn, waarvan de door B bestreken verzameling er één is.
Anders uitgedrukt: B is of een specificatie (vgl. 3;3) of een systematisch - en (nog)
niet noodzakelijkerwijs deductief afleidbaar - onderdeel van A. Weliswaar is ook dit
criterium niet waterdicht, aangezien de uitslag kan afhangen van de
logisch-systematische indeling die men gebruikt; A kan in één opzicht algemener,
maar in een ander specifieker zijn dan B. Maar in ieder geval geeft de vraag naar
het universum enig houvast.
De onderzoeker kan nu ook in dit opzicht meer of minder pretentieus zijn, en dit
hangt niet alleen van de - overigens óók vrije - keuze van zijn onderwerp af. Hij kan
ook voor een eenmaal opgesteld model meer of minder bescheiden zijn wat betreft
zijn generalisatiepretenties. Helaas wordt in de sociale wetenschappen de
bovengestelde vraag maar al te vaak in het geheel niet beantwoord, zodat
bijvoorbeeld voor een psychologische hypothese in het midden wordt gelaten of zij
voor alle mensen, alleen voor volwassenen, alleen voor westerlingen, alleen voor
vrouwen, alleen voor bepaalde subgroepen (b.v. studenten) of alleen in een bepaalde
cultuurperiode moet gelden. Vooruitlopend op de beide volgende hoofdstukken kan
hier alvast gesteld worden, dat de onderzoeker deze vrijheid (om de vraag niet te
beantwoorden) niet heeft (vgl. 3;1;5).

2;3;5 Ingewikkeld of eenvoudig.
Een theorie kan, als systeem van begrippen en definitorische relaties, meer of minder
ingewikkeld zijn. Ook dit punt staat in direct verband met één van de eisen van de
hypothese-formulering, namelijk het economie-principe (‘parsimony’, vgl. 3;1;3), dat
stelt dat het eenvoudigste model, ceteris paribus,
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altijd het beste is. Eén van de ‘overige’ factoren, die niet ‘gelijk’ behoeft te zijn, is
echter weer die van de bedoelingen en de pretenties, die de onderzoeker heeft.
Deze heeft hij weer zelf in de hand. Hij kan desgewenst een meer complex - en
daardoor ook weer meer pretentieus - model ontwerpen, zij het dan ook dat dit
zwaardere empirische verplichtingen met zich meebrengt.
Van betekenis is hierbij de vraag, die bij de bespreking van verbale tegenover
mathematische modellen al aan de orde kwam, namelijk in hoeverre het model
tevens als definitorisch-descriptief referentie-kader moet dienen - ten behoeve van
een verdere theorie-ontwikkeling. Is dit de bedoeling, dan is een vrij uitgebreide
begrippen-constructie onvermijdelijk. Hoe meer begrippen, en hoe meer en/of hoe
ingewikkelder definitorische relaties daartussen, des te klemmender wordt uiteraard
de vraag naar hun empirische verbindingen en naar toetsbare consequenties van
de theoretische uitspraken.
In het algemeen gaat met een grotere ingewikkeldheid van het stelsel van
begrippen en begrips-relaties gepaard wat men kan noemen een grotere ‘afstand’
van de theorie tot de direct waarneembare, empirische feiten. Ook dit is een variabel
kenmerk van betekenis. Streeft de onderzoeker er alleen naar een eenvoudige
empirische relatie in woorden of in een formule uit te drukken, dan heeft hij gewoonlijk
geen groot begrippensysteem nodig. Gaat hij echter theoretiseren over oorzaken,
en over samenhangen van verschillende empirische relaties binnen een groter
gebied van verschijnselen, dan komt hij tot werkelijke theorie - in termen van
begrippen van een hogere abstractie-graad. Daarmee komen wij tot een laatste
variabel kenmerk: de abstractieve ‘afstand’ van de begrippen in de theorie tot de
empirische feiten. Wij hebben reeds in 2;1;3 gesteld, dat de onderzoeker een zekere
‘vrijheid van begripsvorming’ heeft. Dit punt is echter zo essentieel en zo vaak
behandeld in de literatuur, dat het een nadere uitwerking verdient.

2;3;6 Hypothetische begrippen.
Men kan in het wetenschappelijke taalgebruik, voor wat betreft de formulering van
hypothesen en theorieën, verschillende typen of soorten begrippen onderscheiden.
Een belangrijke, en veel gemaakte onderscheiding is die tussen empirische en
hypothetische begrippen. In hoofdzaak is dit een gradueel verschil, n.l. een
onderscheiding naar de mate van abstractie,
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die nodig is om van de direct waargenomen feiten tot het begrip te geraken, of
omgekeerd, het aantal uitwerkings- of denkstappen dat men moet maken om het
begrip met de empirie in verbinding te brengen. Maar het is ook mogelijk kenmerken
van hypothetische begrippen op te noemen, die niet voor empirische begrippen
gelden, en omgekeerd. Daarbij moeten wij dan wet in het oog houden, dat dit niet
tot absolute maar alleen tot relatieve onderscheidingscriteria leidt (BERGMANN en
SPENCE (1941) 1956, p. 59; MARX (1951) 1956, p. 114; FEIGL 1956, p. 16-18).
Terwijl empirische begrippen dienen om de feiten ‘op een gemakkelijke wijze
samen te vatten’ (HULL, geciteerd naar Mc CORQUODALE en MEEHL (1948) 1956, p.
107) en zonder meer gedekt worden door variabelen, waarvan de waarde uit de
empirische waarnemingen kan worden berekend, gaan hypothetische begrippen
verder: zij veronderstellen gewoonlijk het ‘bestaan’ van een substraat, object of
instantie, of van een proces of gebeuren, dat zelf niet direct kan worden
waargenomen (MCCORQUODALE en MEEHL (1948) 1956, p. 104, zie ook HEMPEL
1
1958). Voorbeeld in de natuurkunde: de ‘weerstand’ van een draad tegenover het
‘atoom’ of het ‘electron’; in de psychologie: de ‘reactiesnelheid’ van een
(proef-)persoon tegenover zijn ‘minderwaardigheidscomplex’; in de sociologie:
‘bevolkingsdichtheid’ tegenover ‘urbanisatie-graad’; in de economie: het ‘nationaal
inkomen’ van een bevolking tegenover zijn ‘welvaart’. Natuurlijk is de indeling van
een begrip niet altijd zo eenvoudig als bij deze, extreem gekozen voorbeelden - een
begrip als ‘intelligentie’ bijvoorbeeld kan men op beide wijzen gebruiken - maar de
strekking van de onderscheiding is in ieder geval duidelijk. In de psychologie worden
gewoonlijk ‘intervening variables’ (een oorspronkelijk van Tolman afkomstige term,
TOLMAN 1936) gesteld tegenover ‘hypothetical constructs’ (vgl. Mc corquodale en
MEEHL (1948) 1956, p. 110). De tegenstelling is misschien het duidelijkst uitgedrukt
in de twee termen: abstracta tegenover illata (REICHENBACH 1938). Empirische
begrippen zijn uit de waarnemingsfeiten verkregen door directe abstractie, hypo-

1

Hanteren wij Torgerson's onderscheiding van ‘systemen’ en ‘eigenschappen’, dan verwijzen
hypothetische begrippen vaak naar veronderstelde objecten (systemen), die meetbare
attributen (eigenschappen) kunnen hebben - waarvan zij dus de drager zijn - maar die zelf
niet volledig tot een omschreven stel waarneembare (meetbare) attributen kunnen worden
herleid (vgl. torgerson 1960, p. 9 en verderop in dit boek o.a. 3;3;5).
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thetische begrippen daarentegen worden door redenering (Lat. infero, illatum, vgl.
Eng. inference) afgeleid of hypothetisch gesteld.
Terwijl nu tegen de empirische begrippen nooit enig ernstig bezwaar is ingebracht,
is er in de wetenschapsfilosofie bijzonder veel te doen geweest over de
toelaatbaarheid van hypothetische begrippen. Voor de bestrijding van de reeds
eerder genoemde vage theorieën, ongebreidelde begripsformaties en
oncontroleerbare generalisaties in sommige wetenschappen (vgl. 2;1;3) werd er
gezocht naar criteria om eerst alle, later alleen bepaalde soorten, hypothetische
begrippen of een bepaald gebruik ervan in de empirische wetenschap te kunnen
verbieden. Daarbij had men vooral het oog op begrippen met een oncontroleerbare
‘surplus-betekenis’ (eveneens een term van Reichenbach), zoals bijvoorbeeld in de
psychoanalyse de ‘libido’, het ‘super-ego’, en dergelijke. Zulke begrippen houden
veel meer in dan via hun verbindingen met de empirie - die er wel zijn - kan worden
geëxpliciteerd; en dit ‘meer’, deze surplus-betekenis is ten eerste zeer vaag omlijnd
en speelt ten tweede een grote, maar oncontroleerbare rol in de hantering van de
theorie. Vaak komt deze surplus-betekenis voort uit het metaforische karakter van
zulke begrippen: de hele gelijkenis klinkt mee (ook daar waar zij hinkt).
Hoewel er over het gevaar dat zulke begrippen voor de wetenschapsbeoefening
inhouden een vrij grote overeenstemming bestaat, kan men nu toch wel zeggen,
dat het niet gelukt is scherpe criteria te vinden op basis waarvan zij kunnen worden
verbannen (FEIGL 1956). Dit blijkt wel als men de tegenwoordige aanbevelingen
voor de bestrijding leest. Zo bijvoorbeeld MARX (op. cit. 1956, p. 118): ‘Probably the
only real solution is a continuing pressure on the users of constructs and the
developers of theory to improve the operational validity of their formulations’;
MACCORQUODALE en MEEHL (op. cit., p. 110): ‘We would argue that dynamic
explanations utilizing hypothetical constructs ought not to be of such a character
that they have to remain only metaphors’. Ook wordt vaak gezegd, dat hypothetische
begrippen met een surplus-betekenis (c.q. van een metaforisch karakter) wel
toegestaan zijn, maar dan alleen in de ‘initial stages’ (b.v. MARX (1951) 1956, p. 114
e.v.) van de theorieontwikkeling. Het zal duidelijk zijn, dat dit zeer onscherpe criteria
zijn. Het is bijvoorbeeld moeilijk te voorzien - tenzij op basis van direct met het
beeld-karakter van het begrip strijdige feiten - dat een begrip metafoor zal moeten
blijven. Ook de beperking tot beginstadia heeft geen praktische
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betekenis: als het begrip in het begin bruikbaar is, dan zal het dit begin waarschijnlijk
overleven, en het zal niet behoeven te worden vervangen door een ander begrip,
omdat bij toenemende empirische verankering de (metaforische) surplus-betekenis
vanzelf zal afslijten. Men vergelijke de ontwikkeling van het atoom-begrip
(oorspronkelijk een concreet balletje) en, tot op zekere hoogte, het intelligentie-begrip
in de psychologie (vgl. 4;2;4).
De conclusie, dat er geen scherp criterium is, stemt overeen met ons principe
1
van de vrijheid van begrips vorming (2;1;3). Methodologische eisen kunnen alleen
worden gesteld met betrekking tot de hantering van een begrip, bij de formulering,
deductieve uitwerking en toetsing (fasen 2, 3 en 4) van theorieën en hypothesen.
Wij zien het probleem van hypothetische of empirische begripsvorming
hoofdzakelijk als een dilemma (HEMPEL 1958), als een keuze-probleem voor de
onderzoeker. Hij kan er of de voorkeur aan geven dicht bij de ‘feiten’ te blijven, of
grotere ‘ideeën’ te beproeven. Zijn doel kan zijn: strikt empirische wetten af te leiden
en te beproeven stap voor stap, ‘onderaan’ beginnend, een wetenschappelijk systeem
op te bouwen, maar ook: via de vlucht van een wijdere theoretische gedachte vat
te krijgen op causale samenhangen. Beide werkwijzen zijn legitiem en voor de
voortgang van de wetenschap noodzakelijk. Van deze keuze zal afhangen in
hoeverre de onderzoeker hypothetische begrippen nodig heeft. De keuze zelf is vrij
en het is onzinnig een ander een andere keuze te verwijten.
De vraag naar de eisen, die gesteld moeten worden aan de hantering van een
begrip in het kader van het wetenschappelijke proces zal in het volgende nog ampel
ter sprake komen.

1

Voor een qua strekking met onze opvatting gelijkgerichte discussie van de voordelen van
begrippen met een surplus-betekenis, zie ROMMETVEIT 1955, 1957 contra SAUGSTAD 1956,
1957.

A.D. de Groot, Methodologie

71

3. Formulering van theorieën en hypothesen
A. Het deductieve proces
3;1 Normen voor de formulering
3;1;1 Formulering vooraf.
In het vorige hoofdstuk hebben wij gezien, dat de wijze waarop de onderzoeker tot
een hypothese of theorie komt, weliswaar vruchtbaar kan worden besproken in
termen van descriptie en van aanbevelingen, maar niet aan strikte regels kan worden
gebonden. Aan de orde is nu de vraag naar de eisen, die gesteld moeten worden
aan de formulering van het resultaat van het inductie-proces - hoe dit dan ook
verkregen is, en onverschillig of het een uitgebreide theorie of een enkele, simpele
hypothese is.
Deze eisen staan uiteraard in direct verband met de processen van deductie,
toetsing, en evaluatie, die in de cyclus op de formulering moeten kunnen volgen.
Willen wij een onderzoek naar bepaalde consequenties van een theorie of hypothese
inderdaad als toetsingsonderzoek (en niet als exploratie) opzetten, dan moet een
scherpe formulering vooraf ter beschikking staan, die afleiding van toetsbare
consequenties mogelijk maakt.
De volgende vier principes, merendeels bekend uit de literatuur, hebben op die
scherpe formulering vooraf betrekking. Hun strekking is zo duidelijk, dat zij in dit
stadium slechts weinig toelichting behoeven.

3;1;2 Logische consistentie.
Een theorie - of hypothese, maar dit heeft vooral op meer complexe theorieën
betrekking - moet ‘logisch consistent’ zijn.
Een theorie geeft een logisch-begripmatig c.q. mathematisch model voor de
wettelijkheden of verbanden, die de verschijnselen in een werkelijkheidsgebied
beheersen; en dit model moet ‘niet-strijdig’ zijn (vgl. 2;1;5), vrij
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van contradicties. Het mag niet kunnen voorkomen, dat verschillende consequenties,
die uit eenzelfde theoretisch systeem logisch zijn afgeleid, met elkaar in strijd zijn.
Deze eis is in principe evident. In zijn toepassing is hij echter lang niet altijd
gemakkelijk te hanteren, vooral niet bij verbale, niet-mathematische theorieën,
waarin met relatief vage begrippen en afleidings-regels wordt gewerkt.
Wij hebben hier te doen met een consequentie van onze betrekkelijk ruime,
tolerante omschrijving van wat een theorie is (2;1;5): daarin werd vaagheid namelijk
niet verboden, althans ideale ‘explicitness’ niet geëist. Bij de bespreking van het
toetsbaarheids-principe zal blijken, dat wel degelijk bepaalde minimum-condities
van duidelijkheid vervuld moeten zijn (3;1;4 en 4;3;1), maar deze sluiten partiële
vaagheden niet uit. Als gevolg hiervan is nu vaak niet gemakkelijk uit te maken of
een bewering werkelijk een logische consequentie uit de theorie is of niet; dus ook
niet of twee van dergelijke beweringen, die strijdig zijn, de theorie in discrediet
brengen of niet.
Niettemin heeft dit principe ook voor weinig geformaliseerde theorieën een zekere
praktische, deels preventieve, deels correctieve betekenis. Zodra het mogelijk is
een strijdigheid af te leiden, ook al geschiedt dit dan middels een interpretatie van
de theorie die niet door de opsteller bedoeld is, blijkt duidelijk dat de formulering te
kort schiet. Of er al dan niet een werkelijke inconsistentie in het spel is, kan alleen
blijken door een verscherping van de formulering te beproeven. Lukt het daarmee
de strijdigheid weg te werken zonder dat de theorie overigens aan waarde verliest,
zoveel te beter voor de theorie. De kritiek is echter toch terecht geleverd - en zij
heeft een verbetering van de formulering, een hogere ‘explicitness’ als positief
resultaat gehad. Zoeken naar inconsistenties in theoretische formuleringen is
constructieve kritiek leveren, om het even of het werkelijke of schijnbare
inconsistenties zijn.
Een nogal eens voorkomende vorm van dit type discussie is deze, dat van
eenzelfde begrip in een theoretische uiteenzetting kan worden aangetoond, dat het
op verschillende wijzen wordt gebruikt. Het is dan soms mogelijk via een uitwerking
van de consequenties van toepassing van de ene begripsfunctie (begripsbepaling)
een strijdigheid met de andere aan te tonen. Trouwens ook als deze uitwerking
ontbreekt is het duidelijk, dat een aantoonbaar verschillend gebruik van dezelfde
term in één

A.D. de Groot, Methodologie

73
theoretisch verband een logische fout is die tot strijdigheid van uitspraken kan leiden.
Voorbeelden van dit type zijn Wijngaarden's opmerkingen over het begrip ‘the self’
in Rogers', wel zeer terecht als voorlopig geannonceerde, persoonlijkheidstheorie
(ROGERS 1951; WIJNGAARDEN 1958); en De Groot's kritiek op van Parreren's gebruik
van termen als ‘logisch (denken)’, ‘rationeel’, en dgl. (VAN PARREREN 1953; DE GROOT
1954b).

3;1;3 Economisch principe.
Het logische model, dat de theorie verschaft, moet zo eenvoudig mogelijk zijn in
zijn vormgeving.
De theorie (of hypothese) dient om in een bepaald werkelijkheidsgebied bepaalde
verschijnselen te kunnen verklaren en correct te kunnen voorspellen. De theoretische
formulering, die deze taak vervult met het kleinste aantal basisbegrippen en de
simpelste veronderstellingen, is in het algemeen de beste. Deze norm houdt vooral
in, dat men ‘spaarzaam’ moet zijn met het invoeren van begrippen - met name van
hypothetische begrippen, vgl. 2;3;6 - en van aannamen.
Dit principe is door verschillende schrijvers in verschillende tijden onder
verschillende namen naar voren gebracht - met zekere variaties in betekenis
weliswaar, maar steeds met dezelfde strekking. ‘Occam's razor’ is vermoedelijk de
oudste vorm; in de Angelsaksische vakliteratuur wordt verder gesproken van (the
principle of) ‘economy’, ‘parsimony’, of ‘simplicity’. Men kan het toepassen op de
theorie ongeacht haar empirische referenties, namelijk in de zin van ‘systematic
simplicity’ (COHEN en NAGEL 1934, p. 214-215), d.w.z. de economie van het aantal
gemaakte aannamen in vergelijking tot de graad van onderlinge betrokkenheid
1
(interrelatedness) tussen die aannamen. Feigl noemt dit ‘formal simplicity’, ter
onderscheiding van ‘inductive parsimony’, d.w.z. de eenvoud van de theorie ten
opzichte van haar (inductieve) verklarings-capaciteit (FEIGL 1956, p. 14). Het is
vooral dit laatste gezichtspunt, dat bij gebruik van het economie-principe in de
gedragswetenschappen van veel belang is.
Het gaat hier niet alleen om een esthetisch principe, c.q. om de mathe-

1

Er is een verband tussen deze (relatieve) ‘systematische eenvoud’ en dat absolute ideaal
van doortimmerdheid, dat in de logica van de deductieve wetenschappen ‘volledigheid’
(sufficiency) wordt genoemd. Daarvoor is de eis, dat ‘iedere volzin geformuleerd in termen
van de theorie erin bewezen of weerlegd kan worden’; een ideaal van ‘interrelatedness’
inderdaad (TARSKI 1953, p. 41).
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matische ‘elegantie’ van het model. Een theorie of hypothese, die overbodigheden
bevat, is ook onpraktisch, vooral als het nodig is erop voort te bouwen. Verder staat
het economie-principe duidelijk in verband met het hierna volgende: wat formeel
overbodig is, is ook voor de afleiding van toetsbare hypothesen en/of voorspellingen
uit het model overbodig; het is niet verbindbaar met de empirie, niet van belang voor
de toetsing, en in zoverre niet toetsbaar (vgl. 4;3;1). Deze overweging geeft ons de
mogelijkheid de formele en de inductieve economie toch weer in één formulering
samen te vatten: een theoretisch model moet zo economisch mogelijk zijn ten
opzichte van zijn eigen empirische pretenties en toetsingsmogelijkheden.
Dit principe is reeds vaak van grote betekenis gebleken, in de psychologie
bijvoorbeeld voor de bestrijding van onverantwoorde anthropomorfismen in de
theorievorming van het dierlijk gedrag. Anderzijds heeft een onoordeelkundige, te
rigoreuze toepassing ervan ook wel eens de ontwikkeling tegengehouden.

3;1;4 Toetsbaarheid.
Een theorie moet tenminste op een aantal punten getoetst kunnen worden.
Dat wil zeggen: het moet mogelijk zijn uit de relaties die in het model worden
gesteld hypothesen af te leiden, die empirisch kunnen worden getoetst. Dit laatste
betekent, dat uit die hypothesen op hun beurt verifieerbare voorspellingen kunnen
worden afgeleid, waarvan het uitkomen of niet uitkomen bij empirisch
toetsingsonderzoek relevante informatie kan verstrekken voor de beoordeling van
de juistheid of aanvaardbaarheid van die hypothesen.
Dit principe is erop berekend te verzekeren, dat de theorie althans op een aantal
plaatsen ‘in de empirie wortelt’. Er moet tenminste op een aantal punten een scherp
empirisch onderzoek mogelijk zijn, dat resultaten kan opleveren op basis waarvan
de theorie kritisch kan worden beoordeeld.
De betekenis van dit principe is evident: de ‘waarheid’ of ‘waarde’ van een theorie
of hypothese over de werkelijkheid kan alleen via empirische toetsing worden
bepaald. Is de theoretische formulering zodanig, dat men er niets toetsbaars uit kan
afleiden - zoals het geval is bij zgn. ‘metafysische’ systemen - dan is het, zoals reeds
in 2;1;5 werd gesteld, ‘geen theorie in onze (empirisch-wetenschappelijke) zin’.
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In de hier gegeven vorm is het toetsbaarheidsprincipe een absolute eis, die alleen
een minimum markeert. Het kan echter ook - evenals het economie-principe - relatief
worden gehanteerd, als een variabel waardekenmerk: op hoe meer, en met name
op hoe meer fundamentele punten een theorie (of hypothese) via afgeleide
hypothesen en voorspellingen getoetst kan worden, des te beter is zij - vergeleken
met andere theorieën (of hypothesen), ceteris paribus. We zullen later zien (vgl.
4;3;5), dat het hier vooral gaat om het ‘weerleggings-risico’: hoe meer een theorie
1
‘riskeert’, des te meer ‘zegt’ ze, en des te waardevoller is zij - als zij tegen het risico
bestand blijkt.
Verder is, zoals reeds hierboven werd opgemerkt, de verhouding van toetsbaarheid
en economie vaak van belang. De rechtvaardiging van een in eerste instantie minder
economische theorie-formulering kan liggen in de mogelijkheid nieuwe
toetsings-gebieden te ontwikkelen; het model wordt dan ‘prefentieuzer’ (vgl. 2;3;4
en 2;3;5). Omgekeerd moet een ‘pretentieuze’, weinig economische, bijvoorbeeld
met veel hypothetische begrippen opererende theorie op meer punten toetsbaar
zijn dan een eenvoudige empirische hypothese; de toetsbaarheidseisen worden
opgevoerd.

3;1;5 Omlijnde empirische referentie.
Bij of in de formulering van een theorie of hypothese moet nauwkeurig worden
omlijnd, op welke verzameling(en) van empirische verschijnselen zij geacht wordt
betrekking te hebben.
De ontwerper moet aangeven, welke pretentie hij ermee heeft en op welk gebied
de theorie of hypothese slaat, met name welk universum van gevallen de theorie
of hypothese bedoelt te bestrijken (vgl. 2;3;4).
Dit principe stelt in feite alleen, dat de onderzoeker zijn empirische intenties en
pretenties duidelijk moet maken. Het is stellig niet minder evident dan de drie
anderen. Juist vanwege die vanzelfsprekendheid is het waarschijnlijk zelden of nooit
2
eerder bij de standaard-eisen opgenomen.

1
2

Hoe meer een wetenschappelijke wet aan mogelijke uitkomsten verbiedt - niet voor niets
spreken we van natuur-‘wetten’ - des te meer beweert ze (POPPER (1934) 1959, p. 41).
Dit principe werd opgenomen naar aanleiding van een suggestie (anno 1958) van H.C.J.
Duijker (zie ook DUIJKER 1960, XVI, p. 74). Het betreft een, vanwege onze tolerante
omschrijving van ‘theorie’ verzwakte, vorm van de eis van operationalisatie, die voor een
formeel systeem behelst, dat alle primitieve termen van scherpe operationele definities moeten
zijn voorzien (vgl. 3;3;4).
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Het feit echter, dat in de gedragswetenschappen tegenwoordig maar al te dikwijls
hypothesen, in algemene termen, worden gepubliceerd, zònder dat de populatie
waarvoor zij bedoeld zijn wordt aangegeven (vgl. MANDLER en KESSEN 1959, p.
193-194), maakt het gewenst met zoveel woorden een ‘omlijnde empirische
referentie’ te eisen.
Deze principes behoeven een nadere uitwerking. Deze kan echter alleen worden
gegeven, hun betekenis en hantering kan alleen worden verduidelijkt, als wij ons
eerst wat verder verdiepen in de processen van deductie, toetsing, en evaluatie,
die op de formulering van de theorie of hypothese moeten kunnen aansluiten.

3;2 Deductie en specificatie
3;2;1 Verbijzondering.
De deductieve fase kenmerkt zich door een deductieve wijze van redeneren.
Daarmee wordt bedoeld, dat het redeneer-proces hier - in tegenstelling tot de
inductieve denkwijze, die van meer bijzondere tot meer algemene uitspraken tracht
te komen - bestaat uit het afleiden van òf even algemene of meer bijzondere
uitspraken uit één of meer gegeven uitspraken. Men kan dus twee gevallen
onderscheiden: a) afleiding van een even algemene uitspraak, b) afleiding van een
meer bijzondere uitspraak. Verder kan de afleiding van een consequentie in het
deductieve proces òf een zuiver logisch, strikt deductie-karakter hebben (d), of een
empirische specificatie inhouden (s). Het laatste geval (s) doet zich met name voor
bij de éénduidige, of enkelwaardige vastlegging van de wijze waarop een theoretisch
begrip of een theoretische variabele bij de toetsing empirisch zal worden bepaald.
Combineren wij deze twee tweedelingen, dan zijn er dus vier gevallen te
onderscheiden: ad, as, bd, en bs. In het volgende voorbeeld treden zij alle vier op.
Stel, dat de hypothese is: jongens zijn over het algemeen intelligenter dan meisjes.
Met ‘over het algemeen’ wordt bedoeld een statistisch verband aan te geven tussen
geslacht en intelligentie, in de aangegeven richting - men wil natuurlijk niet beweren,
dat iedere willekeurige jongen intelligenter is dan ieder meisje.

A.D. de Groot, Methodologie

77
Om een dergelijke hypothese te toetsen, wordt gewoonlijk een zgn. nulhypothese
opgesteld, die men vervolgens tracht te weerleggen, althans op goede gronden af
te wijzen. De nulhypothese zou in dit geval kunnen luiden: Er bestaat in de (nader
te omschrijven) populatie van ‘alle’ kinderen géén verband tussen sexe en
intelligentie. Daarmee wordt bedoeld, dat de verdeling van de intelligentie bij de
jongens dezelfde is als bij de meisjes. Men kan nu bijvoorbeeld als volgt redeneren:
Als de verdelingen identiek zijn, dan moeten er relatief evenveel ‘intelligente’
meisjes zijn als jongens; gesteld dat wij alle kinderen volgens een vast empirisch
criterium verdelen in twee groepen: ‘intelligente’ en ‘niet-intelligente’.
Dit is een logische deductie (d), maar tevens een verbijzondering (b). Men kan
de stelling niet omkeren: de identiteit der verdelingen van de, in het algemeen bij
benadering continu gedachte, intelligentie-variabele voor jongens en meisjes volgt
niet uit de gelijkheid der relatieve frequenties voor één dichotomie. Men kan zich
goed voorstellen, dat er wel verschil in de populatie zou zijn bij een andere
dichotomie, bijvoorbeeld van ‘zeer intelligenten’ tegenover de rest. De
redenerings-stap geeft dus een verbijzondering te zien. Type: bd.
Als de vorige stelling geldt, en als in de populatie de relatieve frequentie van
jongens en meisjes p1 resp. q1 is (p1+q1=1), terwijl de relatieve frequentie van
‘intelligente’ kinderen p2 en die van ‘niet intelligente’ kinderen q2 is (p2+q2=1), dan
is de relatieve frequentie, in de populatie, van:
intelligente jongens

p1p2

intelligente meisjes

q1p2

niet-intelligente jongens

p1q2

niet-intelligente meisjes

q1q2

Bij deze, logische, redeneringsstap gaat geen algemeenheid verloren. Wat wij
reeds wisten of hadden aangenomen is op een andere vorm gebracht; naar de
nieuwe vorm zegt niets minder (ook niets meer) dan de oude. Type: ad.
Voor een empirisch toetsingsonderzoek van onze hypothese moet men een
methode vastleggen om het geslacht te bepalen; bijvoorbeeld: een
dokters-onderzoek, of een geschreven verklaring van het kind zelf, of van de
onderwijzer. De eerste methode is stellig de meest exacte van de drie,
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maar ook de beide andere zullen in het algemeen voldoende adequaat worden
geacht ten opzichte van de bedoelde onderscheiding. Met andere woorden: de
redeneringsstap: Als de stelling geldt voor het geslacht als bedoeld, dan moet zij
ook gelden voor het geslacht als bepaald, brengt een zo geringe mate van
verbijzondering met zich mee, dat deze kan worden verwaarloosd. Type: as.
Als de stelling geldt voor de intelligentie als bedoeld, dan geldt zij ook voor de
intelligentie als bepaald d.m.v. test X, waarbij dan b.v. een IQ van 101 of hoger wil
zeggen ‘intelligent’, 100 of lager ‘niet-intelligent’.
Aangezien het begrip intelligentie gewoonlijk niet wordt geacht geheel te kunnen
worden gedekt door ‘het IQ verkregen bij test X’ (vgl. 3;3;5 en 8;2;3), is hier wel
degelijk sprake van een verbijzondering. Type: bs.
In tegenstelling tot het geval bd is de verbijzondering bij bs niet logisch dwingend.
In ons geval kan men zich zeer goed voorstellen, dat tegen een bepaalde keuze
van X bezwaren zouden worden ingebracht: van sommige tests wordt bijvoorbeeld
gezegd, dat zij ‘de jongens (of de meisjes) bevoordelen’ ten opzichte van de andere
sexe (vgl. ANASTASI 1958, met name hfdst. 14).
Wij zullen de deductieve uitwerking van onze hypothese nu niet verder vervolgen
(vgl. echter 3;2;3 en 3;3;4 en hoofdstuk 5); het ging er alleen om de vier typen te
demonstreren.
In het vervolg zullen wij, voor zover zij onderscheiding behoeven, typen ad en bd
als (in engere zin) deductieve stappen en de typen as en bs als specificatie-stappen
aanduiden. Wat betreft de verbijzonderende en de niet-verbijzonderende stappen,
zullen voorlopig vooral de eerste onze aandacht vragen.
In de sociale wetenschappen zijn verbijzonderingen, van het type bd en vooral
van het type bs, in de deductieve fase gewoonlijk onvermijdelijk, wil men via toetsbare
hypothesen tot verifieerbare voorspellingen geraken. Het deductieve proces, in de
derde fase van de cyclus is daardoor, als geheel gezien, een proces van
verbijzondering van de oorspronkelijk in de theorie of hypothese vervatte
veronderstellingen, totdat een concrete verwachting over de uitkomst van een
toetsing kan worden uitgesproken.
Dit proces kan uit meer of uit minder verbijzonderings-stappen bestaan; de logische
‘afstand’ tussen theorie en voorspelling kan groter of minder groot zijn.
Terminologisch onderscheiden wij slechts, als trits van basisbegrippen:
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de theorie - als systeem van begrippen en aannamen (vgl. 2;1;5), waaruit toetsbare
hypothesen zijn af te leiden;
de hypothese - te omschrijven als een veronderstelling betreffende een
regelmatigheid in of samenhang tussen bepaalde categorieën van verschijnselen
in de werkelijkheid, waaruit concrete voorspellingen (over de uitkomsten van
toetsingsexperimenten) zijn af te leiden;
de voorspelling van concrete waarnemings-en/of bewerkingsuitkomsten.
Het aantal verbijzonderings-stappen is in de meeste gevallen groter dan twee.
Wij moeten dan bijvoorbeeld meer algemene en meer specifieke hypothesen
onderscheiden, of eventueel theorieën en sub-theorieën.
1

3;2;2 Theorie, hypothese, voorspelling: onderscheidingen.

Uit de gegeven definities van theorie en hypothese blijkt, dat het verschil tussen
beide niet principieel is: zolang een hypothese nog kan of moet worden uitgewerkt
tot meer specifieke hypothesen om tot een toetsing te geraken, is zij zelf nog complex
en kan zij dus ook een ‘theorie’ worden genoemd. Het verschil is gradueel: een
hypothese heeft een meer enkelvoudig, een theorie een meer samengesteld karakter.
Als vuistregel zou men kunnen stellen, dat de inhoud van een hypothese wel en die
van een theorie niet in één zin kan worden samengevat.
Wanneer men in een woordenboek de term ‘hypothese’ opzoekt, wordt gewoonlijk
het ‘voorlopige’ karakter ervan naar voren gebracht. Daar is niets tegen, maar in
onze opvatting is dit niet essentieel en onderscheidt dit een hypothese niet van een
theorie. Uit een oogpunt van toepassing van en van voortbouwen op een
veronderstelde samenhang moge de onderscheiding naar voorlopige en definitieve
aanvaarding belangrijk zijn, gezien in het kader van de onderzoek- en
denk-activiteiten van de wetenschapsbeoefening heeft alle empirische kennis een
betrekkelijk voorlopig karakter. Een hypothese is niets ‘voorlopiger’ dan een theorie;
beide nemen, bevestigd respectievelijk aanvaard of niet, in het wetenschappelijke
2
actie-proces een reguliere en als zodanig geenszins voorlopige plaats in.

1

2

De volgende onderscheidingen zijn niet erg strikt - in overeenstemming met het feit, dat
begrippen als voorspelling, en vooral hypothese en theorie in het wetenschappelijke
spraakgebruik op uiteenlopende wijze worden gebezigd. Merkwaardigerwijze schijnt dit feit
- in tegenstelling tot andere spraakgebruiks-verschillen - de verstandhouding zelden in de
weg te staan.
Wanneer in het vervolg - wat weinig zal gebeuren - wordt gesproken van een hypothese die
uitdrukkelijk als waar wordt beschouwd, dan zullen wij deze een wet noemen. Een ‘ware
theorie’ is dan een ‘systeem van wetten’.
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Wel kan men zeggen, dat bij een hypothese het veronderstellende karakter betreffende ‘een samenhang in de werkelijkheid’ - meer op de voorgrond staat. Men
kan dit echter beter anders uitdrukken. Een hypothese wordt zelden aangeboden
zonder enige specificatie van waar zij op slaat, zonder empirische referenties - het
zou weinig zin hebben dit te doen. Een theorie daarentegen kan men ook bezien
1
als logisch systeem, onder abstractie van haar empirische referenties, bijvoorbeeld
als men haar op logische consistentie bekijkt (3;1;2). Ook dit verschil is echter
duidelijk gradueel.
Het verschil tussen een hypothese en een voorspelling ligt duidelijker. Een
voorspelling heeft betrekking op de uitkomst(en) van bepaalde, d.i. vooraf aan te
wijzen, bewerkingen aan een, vooraf omschreven empirisch materiaal. Het
generaliserende, ‘open’ karakter, dat een hypothese eigen is (vgl. in de omschrijving
hierboven: categorieën van verschijnselen), is de concrete voorspelling vreemd. In
statistische terminologie: een hypothese veronderstelt een wettelijkheid in het
universum, ongeacht de wijze waarop steekproeven zullen worden getrokken; een
voorspelling daarentegen verwijst naar verwachte uitkomsten bij een bepaalde
steekproef of voor een bepaalde manier van steekproef trekken. Hiermee hangt het
meest kenmerkende verschil samen: een voorspelling is zo geformuleerd dat zij
verifieerbaar is, d.w.z., dat zij bij toetsing moet uitkomen òf niet uitkomen. Toetsing
van een voorspelling is tevens verificatie ervan, terwijl een hypothese in het algemeen
alleen kan worden ‘geconfirmeerd’ (vgl. 3;4).
De onderscheiding is inderdaad scherper dan die tussen theorie en hypothese,
maar sluit toch ook niet alle mogelijkheden van verschil van mening of van
misverstand uit. In de volgende paragrafen en in hoofdstuk 4 zullen wij echter nog
gelegenheid genoeg hebben om tot nadere verscherpingen en differentiaties te
geraken.

1

De term theoretisch of logisch model wordt vaak gebruikt als men alleen of in het bijzonder
de logische structuur van de theorie als deductief systeem op het oog heeft, onder abstractie
van de empirische betekenis van de gebruikte begrippen respectievelijk symbolen. Minimaal
bestaat dit uit een stel ‘initiële uitspraken’ en een ‘calculus’, d.i. een stel regels, voor de
afleiding van ‘afgeleide uitspraken’. Voor de analyse van theorieën in axiomatische vorm heeft
men fijnere onderscheidingen en een meer preciese definitie van ‘model’ nodig (vgl. o.a.
BRAITHWAITE 1955, met name hoofdstuk 4); voor ons doel kunnen wij voorlopig volstaan met
de grove onderscheiding tussen een theorie beschouwd met of zonder empirische referenties.
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3;2;3 Van hypothese naar voorspelling.
Het is van belang nog wat meer aandacht te besteden aan de wijze waarop uit een
hypothese voorspellingen worden afgeleid. Weliswaar hebben wij de verschillende
deductie- en specificatie-stappen, die ermee gemoeid zijn, reeds leren kennen. Zij
zijn in principe geen andere dan voor de afleiding van hypothesen uit theorieën. Bij
de overgang van hypothese naar voorspelling doet zich echter de bijzonderheid
voor dat de voorspelling strikt verifieerbaar moet zijn, terwijl de hypothese dit niet
was. Hoe wordt dit bereikt?
Bij de zogenaamde deterministische hypothesen is hier nauwelijks een probleem.
Een universele deterministische hypothese heeft de grondvorm: ‘Alle A's zijn B’.
(B.v.: Alle kinderen - of alle jongens in de zgn. westerse culturen - ontwikkelen in
hun jeugd een Oedipus-complex, vgl. 3;4;3, vb. 4.) Op basis hiervan kan voor iedere
A apart worden voorspeld, dat hij B zal zijn en dit kan of waar of niet waar blijken
te zijn.
Ook bij deterministische existentie-hypothesen kan men in principe iedere A als
een test case beschouwen. Deze hebben de grondvorm: ‘Er is tenminste één A, die
B is’ (B.v.: prognosie bestaat, d.w.z. er bestaat een persoon (A), die werkelijk
bepaalde aspecten van de toekomst langs paranormale weg kan voorzien (B); of:
er bestaat een vrouw, die werkelijk grote kunstwerken, bijvoorbeeld symfonieën
heeft gecreëerd, vgl. RÉVÉSZ 1952, IV, 4; waar dit laatste overigens wordt ontkend).
Men behoeft dit slechts om te zetten in de vorm: ‘Het is niet waar, dat alle A's niet-B
zijn’, om in te zien, dat iedere A inderdaad in principe als een test case kan dienen.
Men stelt nu als voorspelling: ‘Deze A is niet-B’, en men zoekt naar een (of meer)
geval(len), waarin dit niet waar blijkt.
Bij probabilistische hypothesen echter kan één geval niet als test case dienen; of
juister, het kan wel, maar het levert nauwelijks relevante informatie op. Deze
hypothesen hebben bijvoorbeeld de grondvorm: ‘Er zijn relatief meer A's dan niet-A's,
die B zijn’. Bijvoorbeeld: er zijn relatief meer intelligente jongens dan meisjes (vgl.
3;2;1), of: ‘Alle A's zijn B, behoudens een zó grote kans op onjuistheid’ of: ‘A en B
(b.v. intelligentie en inkomen van mannen) zijn zó sterk gecorreleerd’, of ook
eenvoudig: ‘Het populatie-gemiddelde is zó groot’; waarbij dan de betreffende
grootten worden aangegeven. Het is duidelijk, dat men hier voor de toetsing
steekproeven van meer dan één geval nodig heeft - maar ook daarmee is nog geen
verifieerbare voorspelling verkregen.
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Het principe van de kunstgrepen, die voor de toetsing van dergelijke hypothesen
worden gebruikt - op de details waarvan wij later nog zullen terugkomen (vgl. 5;2;5)
- is dit, dat men bij conventie geregelde confirmatiecriteria stelt. De uitkomst van
een steekproef-onderzoek kan, aangenomen dat de hypothese juist is - of:
aangenomen, dat zij onjuist is, en dat de nulhypothese juist is (vgl. 3;2;1) - meer of
minder ‘waarschijnlijk’ zijn. Op grond hiervan kan men, onder zekere aannamen,
het risico bepalen, dat men loopt om een foutieve conclusie te trekken, indien men
op grond van zulke bevindingen besluit de (nul-)hypothese te verwerpen. Er wordt
gewoonlijk, uiteraard vooraf, een verstandig bij afspraak geregelde, maar overigens
willekeurige grens getrokken tussen een fouten-risico dat nog wel en dat niet meer
wordt aanvaard. Deze grens scheidt dan het geval van ‘uitkomen’ van de voorspelling
van dat van ‘niet-uitkomen’.
Door deze specificering bij afspraak kan een probabilistische hypothese op de
vorm van een verifieerbare voorspelling worden gebracht. Men voorspelt in feite,
dat de hypothese in kwestie bij een nader te regelen toetsingsonderzoek volgens
vooraf aangegeven conventies positief zal worden geconfirmeerd.
Wij hebben echter pas met een concrete voorspelling te doen, als niet alleen de
confirmatie-criteria - of, gezien als voorspelling, de verificatienormen (vgl. 3;4;2) vastliggen, maar als ook de ‘nadere regeling’ van het toetsings- (of
verificatie-)onderzoek vastligt (vgl. 5;2;3 en 5;2;4).
Soms is de conventie voor de confirmatie-criteria in zoverre gecompliceerder, dat
men niet één maar twee grenzen trekt ten aanzien van het fouten-risico. Men
onderscheidt dan drie gebieden: geconfirmeerd en niet-geconfirmeerd (c.q.
nul-hypothese verworpen, resp. niet te verwerpen) ter weerszijden, met daartussen
in een gebied: géén beslissing. In termen van voorspelling: deze kan uitkomen, of
niet uitkomen - of: niet verifieerbaar zijn. Schijnbaar bederft dit speciale geval van
niet-verifieer-baarheid de fraaie, zij het kunstmatige dichotomie (vgl. echter 3;4). In
termen van te nemen onderzoek- beslissingen kan een dergelijke drie-deling echter
nuttig zijn: tussen niet-aanvaarden en wel-aanvaarden van de hypothese ligt dan
de beslissing om het onderzoek met een nieuwe steekproef of een andere
experimentele opzet te herhalen.
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3;3 Explicitering van een theorie of hypothese
3;3;1 Explicitering; vertakkingen.
1

De empirische toetsing of confirmatie van een theorie of hypothese moet geschieden,
zoals we gezien hebben, door toetsing (verificatie) van voorspellingen, die via
verscheidene deductieve of specificatie-stappen worden verkregen. Doordat deze
deductieve of specificatie-stappen een versmalling van de strekking van het
theoretisch veronderstelde met zich meebrengen, kan de verificatie van één
voorspelling slechts een betrekkelijke betekenis hebben als toetsing van de theorie
of hypothese in zijn geheel. Ceteris paribus zal de confirmatiewaarde van een met
positief resultaat geverifieerde voorspelling, of van een afgeleide, meer specifieke
hypothese, des te geringer zijn naarmate er meer, en meer ingrijpende
verbijzonderingsstappen tussen liggen, of naarmate de ‘logische afstand’ tot de
oorspronkelijke theorie (of hypothese) groter is. Overeenstemming met de theorie
in een bijzonder geval of onder bijzondere condities zegt weinig over de juistheid
van de theorie in het algemeen; en wij zijn dikwijls vrijwel gedwongen om ‘bijzondere
condities’ in te voeren als wij tot een concrete, verifieerbare voorspelling willen
komen.
Men kan natuurlijk trachten deze moeilijkheid althans te verkleinen door het aantal
verbijzonderingen en de ingrijpendheid ervan zo klein mogelijk te houden, m.a.w.
zo algemeen mogelijke consequenties onmiddellijk te toetsen. Inderdaad is dit, als
stelregel voor de toetsing van theorieën of hypothesen vaak een verstandig beleid.
Voorzover het onderzoek-technisch en logisch te verwezenlijken is, is het in het
algemeen gewenst de verbijzonderingen in het deductieve proces te beperken. Er
is echter praktisch altijd - op de uitzonderingen komen wij nog te spreken in 4;2;1 tenminste een aantal, zorgvuldig en kritisch te kiezen verbijzonderingen nodig om
een theorie te kunnen toetsen; noodzakelijkerwijze telkens slechts in één of enkele
van haar consequenties.

1

Deze term wordt tegenwoordig bij voorkeur gebruikt. De letterlijke betekenis is ‘versteviging’
- vgl. Ned.: ‘steun verlenen aan een hypothese of theorie’ - met dien verstande dat de
versteviging ook negatief kan zijn. Confirmatie betekent, in onze terminologie, toetsing inclusief
het eerste deel van de evaluatie, nl. het bepalen van de ‘confirmatie-waarde’ van de uitkomsten
(vgl. hoofdstuk 4).
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Daaruit volgt, dat een behoorlijke confirmatie van een theorie of algemene hypothese
zal moeten bestaan niet uit de toetsing van één voorspelling, maar van een aantal
voorspellingen van uitkomsten van verschillende toetsings-onderzoekingen. De
versmalling van de strekking van het onderstelde in de deductieve fase zal alleen
gecompenseerd kunnen worden door een aantal verschillende specifieke
vertakkingen in studie te nemen. De deductief-specificerende uitwerking van een
algemene theorie of hypothese tot een vertakt systeem van bij elkaar aansluitende,
meer specifieke hypothesen en, tenslotte, voorspellingen, noemen wij de explicitering
van die theorie of hypothese.
Hoe groter de ‘logische afstand’ is van de theorie tot de voorspellingen, hoe
algemener en/of hoe omvattender in deze zin de theorie is, des te meer vertakkingen
en sub-vertakkingen ervan zullen onderzocht en geconfirmeerd moeten worden om
de theorie zelf naar behoren in de empirie te verankeren. Het toetsingsonderzoek
van iedere vertakking geschiedt dan in een eigen cyclus, waarvan het
hypothesevormingsgedeelte bestaat uit het uitdenken (en formuleren, fase 2) van
de te onderzoeken subhypothese of van de te verifiëren voorspelling.

3;3;2 Nomologisch netwerk.
Voor een nadere beschrijving van het systeem van deducties en specificaties, in
verschillende vertakkingen, die tezamen het expliciteringsproces uitmaken, is het
nodig nog enkele termen in te voeren en onderscheidingen te treffen.
Wij noemen een theorie mèt alle expliciteringen ervan, voor zover deze in een
bepaald stadium van het onderzoek zijn uitgewerkt en getoetst, wel het op dat
ogenblik beschikbare nomologische net of netwerk van die theorie. Dit kan dus in
feite verder of minder ver uitgewerkt zijn. Men kan zich ook een min of meer ideale
‘volledige’ uitwerking ervan denken, bij voorkeur met uitsluitend positieve
toetsingsresultaten - al is een dergelijke ‘volledigheid’ van empirisch standpunt
nauwelijks anders te definiëren dan door te stellen, dat zij is bereikt, wanneer de
theorie definitief is aanvaard door het ‘forum’ van wetenschapsbeoefenaars en dus
1
een systeem van wetten is geworden.

1

De term ‘nomologisch’ (letterlijk wet-kundig) zinspeelt op deze ideale toestand, die trouwens
ook degenen die het nomologische net in de sociaal-wetenschappelijke literatuur hebben
ingevoerd (vgl. met name CRONBACH en MEEHL 1955, p. 187 e.v.) voor ogen heeft gestaan,
blijkens hun beschrijving. Hier wordt echter uitdrukkelijk gesproken van het netwerk in een
bepaald stadium van de theorie-ontwikkeling. Ook wordt de in dat stadium beschikbare
‘evidence’, de stand van de empirische feiten in verband met de theorie in kwestie, uitdrukkelijk
tot het netwerk gerekend.
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In plaats van de theorie als geheel, kan men ook een deel ervan beschouwen,
bijvoorbeeld een hypothese of subhypothese met alle bijbehorende relevante
verbindingen (‘naar boven’ en ‘zijdelings’) en alle uitgewerkte vertakkingen (‘naar
beneden’). Wij spreken dan van het nomologisch netwerk van die hypothese.
Ook is het mogelijk te spreken van het nomologisch net van een theoretisch
begrip. Weliswaar vatten wij wetenschap in het algemeen en een nomologisch net
in het bijzonder liever op als een systeem van uitspraken dan als een systeem van
begrippen (vgl. POPPER 1959, p. 35), maar dat neemt niet weg, dat in die uitspraken
begrippen voorkomen. Het (sub)-systeem van uitspraken, die òf van een bepaald
theoretisch begrip gebruik maken, òf van belang zijn als bijdragen tot de bepaling
van de theoretische inhoud of empirische betekenis van het begrip, noemen wij het
nomologische netwerk van, rondom of met betrekking tot dat begrip. Voor de
uitwerking van enkele voorbeelden verwijzen wij naar CRONBACH en MEEHL 1955,
p. 190 e.v. (vgl. ook hoofdstuk 8, m.n. 8;2;3).

3;3;3 Drie typen relaties.
Het nomologisch netwerk van een theorie omvat: het theoretisch model, met zijn
zuiver deductieve uitwerking (ad- en bd-deducties), eventueel los van de empirie
te zien; de daaruit afgeleide hypothesen en voorspellingen, beide met empirische
referenties (as- en bs-specificaties); en tenslotte de ‘evidence’, de feitelijke empirische
bevindingen van (in hoofdzaak toetsings-)onderzoekingen.
Uitgaande van de tweedeling in theoretische (hypothetische) begrippen en
empirische variabelen en observaties, kan men stellen (CRONBACH en MEEHL 1955,
p. 187), dat de uitspraken in een nomologisch net van drie typen moeten zijn:
beweringen die relaties uitdrukken tussen:
A. theoretische begrippen of variabelen onderling;
B. waarneembare variabelen (eigenschappen, hoeveelheden) onderling;
C. theoretische begrippen en waarneembare variabelen.
De logische relaties van het type A omvatten allereerst uitspraken over betrekkingen
tussen basis-begrippen in het theoretisch model: definitorische relaties, postulaten,
en daaruit door deductie verkregen afgeleide
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theoretische uitspraken. De empirische relaties van het type B omvatten allereerst
uitspraken over feitelijke bevindingen, resultaten, uitkomsten van onderzoekingen.
Maar tussen deze beide uitersten in vindt men een grote categorie van uitspraken,
die men op verschillende wijze, d.w.z. of als A of als B kan opvatten. Een
karakteristiek voorbeeld is de hypothese. Beschouwt men een hypothese los van
haar empirische referenties, als een uitsluitend door logische deductie, via ad- en
bd-stappen, verkregen consequentie uit de theorie, dan behoort zij tot A. Beschouwt
men haar echter mèt haar empirische referenties, d.w.z. inclusief de as- en
bs-explicitering, dan is zij te zien als een poging tot samenvatting van reeds
verkregen (en nog te verkrijgen) empirische bevindingen, dus een empirische relatie
van het type B.
Dit geldt ook voor als waar beschouwde hypothesen van lagere orde, d.i. voor
empirische wetten (b.v.: vrouwen zijn gemiddeld kleiner dan mannen). Weliswaar
worden deze gewoonlijk gezien als eenvoudige, gemakkelijke, generaliserend
gestelde samenvattingen van waarnemingsuitkomsten, maar zij kùnnen ook als
zuiver logische consequenties uit een meer algemene wet, hypothese of theorie
worden gezien, bijvoorbeeld een meer algemene empirische wet over geslacht en
(lengte-)groei bij zoogdieren; of een algemene theorie over de invloed van
geslachtshormonen op de menselijke groei. Zelfs een voorspelling kan men, behalve
als B - een statement of fact in de modus van de voorspelling - ook als A opvatten,
wanneer men haar namelijk, onder abstractie van haar as- en bs-referenties, ziet
als een zuiver logische consequentie uit een hypothese.
Wij zien dus, dat de indeling in A- en B-relaties alleen voor extreme typen opgaat:
theoretische, definitorische uitspraken en/of postulaten tegenover feitelijke uitspraken.
Voor de meeste andere typen uitspraken, met name van de belangrijke categorie
van de hypothesen, leveren A en B geen vaste indelingskenmerken op; zij markeren
tweeërlei manier van opvatten van eenzelfde uitspraak.
Men heeft wel gesteld, dat hypothesen tot C gerekend moeten worden: zij zouden
de verbindingen tussen theoretische begrippen en waarneem-baarheden tot stand
brengen (MARX 1956, p. 7). Voor zover zij dit doen, doen zij het echter alleen door
hun tweeledige karakter, niet qua uitspraak.
Wij geven er daarom de voorkeur aan de categorie C te reserveren voor
(uitspraken omtrent) de empirische specificaties zelf - van de typen as en
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bs. Aangezien deze niet zonder meer (logisch) volgen uit de initiële uitspraken van
de theorie (of hypothese) - d.w.z. via een aanvaarde verzameling van deductieve
omzettingsregels alléén - vormen zij wel degelijk een op zichzelf staand en essentieel
onderdeel van het nomologische net. De uitspraken van het type C regelen de
relaties van de theoretische begrippen tot de empirie. Zij geven aan hoe deze
begrippen tot bepaalbare variabelen worden verwerkt en daarmee welke empirische
inhoud zij krijgen, wanneer zij voor toetsingsdoeleinden worden gebruikt.
Slechts met behulp van C-uitspraken kunnen A-uitspraken, met name
hypothesen-als-afgeleid, worden omgezet in B-uitspraken, met name hypothesen
in empirisch toetsbare vorm, en in daaruit weer afgeleide voorspellingen.

3;3;4 Operationele definities van begrippen.
De empirische specificatie-uitspraken van het type C hierboven - of, volgens de
indeling van 3;2;1, van de typen as en bs - nemen in het expliciteringsproces blijkbaar
een sleutelpositie in. Zij ‘leggen uit’, zij specificeren - of, in geval van vertakkingen
van een begrip naar meer dan één empirische variabele: zij expliciteren - wat bedoeld
wordt met een begrip, zij leggen de betekenis ervan vast. Zij vervullen een
definitorische functie, die noodzakelijk vervuld moet worden om toetsing van
theoretische of hypothetische beweringen mogelijk te maken.
Zodra men een begrip in een onderzoek wil gebruiken, heeft men een zeker
minimum aan empirische specificaties nodig. Een begrip te ‘gebruiken’ betekent
immers: met behulp van of met betrekking tot dat begrip zekere onderscheidingen
te treffen, met name tussen gevallen waarin het wel en waarin het niet of waarin
het meer en waarin het minder van toepassing is. Er moet ten minste ergens een
grens zijn - ‘definiëren’ betekent omgrenzen - die duidelijk genoeg is aangegeven,
om objectief, voldoende adequaat aan het begrip-zoals-bedoeld, en op redelijk
1
betrouwbare wijze, A-gevallen en niet-A-gevallen uit elkaar te kunnen houden:
jongens en meisjes, intelligente en niet-intelligente kinderen (vgl. 3;2;1); sociale
groepen en collecties van mensen, die men niet onder het begrip ‘groep’ laat vallen;
democratische en niet-democratische staatsvormen, en dgl. Vaak gaat men verder,
door meer dan twee categorieën te onder-

1

Voor een nadere analyse van de hier zonder toelichting gebruikte begrippen ‘objectief’,
‘adequaat’ en ‘betrouwbaar’ vergelijke men de hoofdstukken 6, 7 en 8.
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scheiden (protestant, katholiek, buitenkerkelijk), of door een gegradeerde schaal
op te stellen, door te ‘meten’: de lichaamslengte, het intelligentiequotiënt, een
prijsindex, en dgl.
Wat men hiervoor nodig heeft, is één of meer empirische specificatieuitspraken,
die een objectieve instructie verschaffen, hoe men te werk moet gaan om in empirisch
gegeven gevallen de onderscheiding tussen A en niet-A, of tussen verschillende
schaalwaarden, te treffen. Zodra een begrip door een dergelijke objectieve instructie
aan een wijze van onderscheiden gebonden is, zeggen wij dat het in een empirische
variabele is omgezet (vgl. hoofdstuk 6 en 7). Deze instructie specificeert dan de
operaties van waarneming, registratie, categorisering, rangschikking, berekening,
en dgl., die men moet verrichten om in een concreet geval de, kwantitatieve of
kwalitatieve, ‘waarde’ van de variabele te bepalen. Zo wordt bijvoorbeeld het begrip
‘intelligentie’ in een onderzoek empirisch gespecificeerd door het geheel van
instructies voor de operaties van afnemen en nakijken van test X, berekening van
een IQ en, eventueel, indeling bij ‘hoge’ of ‘lage’ intelligentie (vgl. 3;2;1); het begrip
‘sexe’ door de instructie aan het kind: ‘Schrijf op je testboekje ‘J’ als je een jongen
bent, ‘M’ als je een meisje bent’, en bijvoorbeeld een controleoperatie, samen met
de onderwijzer, op de J's en M's.
Het is duidelijk, dat het begrip in kwestie door een dergelijk stel instructies voor
te verrichten operaties gedefinieerd wordt; men noemt een definitie op deze basis
1
een operationele definitie.
Uitgaande van het toetsbaarheidsprincipe (3;1;4) kunnen wij nu stellen: (1) Uit
een theorie moet tenminste een aantal toetsbare hypothesen kunnen worden
afgeleid. (2) Daartoe moeten tenminste enkele begrippen in elk van die hypothesen
empirisch manipuleerbaar zijn of gemaakt worden. (3) Daartoe is nodig, dat die
begrippen empirisch gespecificeerd worden (omgezet worden in empirische
variabelen) door middel van objectieve operationele definities van de voor het gebruik
van die begrippen relevante onderscheidingen.

1

De operaties van een operationele definitie behoeven geen empirische specificaties te zijn.
Men kan b.v. ook in de wiskunde - of theoretische natuurkunde (BRIDGMAN 1928) - een formule
of instructie, die aangeeft hoe men Y moet berekenen als men X heeft, als een operationele
definitie van Y opvatten.
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3;3;5 Verhouding van begrip en variabele.
De verhouding tussen het (theoretische) begrip-zoals-bedoeld en de (empirische)
variabele-zoals-bepaald - die dus door een (of meer) operationele definitie(s) wordt
geregeld - kan van verschillende aard zijn. In 3;2;1 hebben wij reeds een
onderscheiding ingevoerd tussen tweeërlei empirische specificatie: ‘specificeren’
in de zin van vollediger, tot in meer bijzonderheden aangeven wat bedoeld wordt,
zonder ‘verlies aan algemeenheid’, type as; en ‘specificeren’ tevens in de zin van
specifieker maken, dus met verlies aan algemeenheid van het bedoelde, type bs.
Behalve op afzonderlijke specificatie-stappen van verschillende aard kan men deze
onderscheiding ook op gehele operationele definities van begrippen toepassen: de
operationeel gedefinieerde variabele kan het begrip volstrekt dekken (type as), of
slechts partieel dekken (type bs). De voorbeelden uit 3;2;1 - de bepalingswijze van
de sexe en die van de intelligentie tegenover elkaar - kunnen ook hiervoor dienen.
Het geval van volstrekte dekking (as) levert weinig problemen op. Het doet zich
vooral vaak voor bij operationele definities, die neerkomen op het aangeven van
een methode (en een instrument) om een variabele te ‘meten’, in de dagelijkse
betekenis van dit woord (vgl. 7;2). Met een thermometer ‘meet’ men de temperatuur;
maar men kan gerust zeggen, dat het aantal graden dat men afleest de temperatuur
‘is’ - zij het dat men verschillende schalen kan gebruiken. Evenzo bijvoorbeeld:
reactie-tijd = het aantal afgelezen (honderdste) seconden in een, correct opgesteld
en uitgevoerd, reactie-experiment; lichaamslengte = het aantal afgelezen centimeters;
produktie = het aantal getelde afgeleverde produkteenheden. Zulke (empirische)
begrippen hebben ten opzichte van de operationeel gedefinieerde variabele géén
‘surplus-betekenis’ van enig belang (vgl. 2;3;6).
Veel problematischer zijn de gevallen van partiële dekking (bs), d.w.z. partiële
dekking van òf het bedoelde begrip óf de bedoelde onderscheiding. Het is nodig
deze twee gevallen uit elkaar te houden omdat anders gemakkelijk misverstand kan
ontstaan over wat met ‘partiële dekking’ wordt bedoeld. Een goed voorbeeld levert
de onderscheiding tussen jongens en meisjes, die in 3;3;4 werd besproken. Wij
konden de operationele definitie, via de instructie: ‘Schrijf een J op je boekje, als je
een jongen bent’, enz. als een as-geval opvatten, omdat voor de meeste doeleinden
kan worden aangenomen, dat met deze grove procedure niets
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of nauwelijks iets van de bedoeling verloren ging. De onderscheiding-als-bedoeld
wordt volledig gedekt door de onderscheiding-als-bepaald - maar dit betekent
natuurlijk allerminst, dat hiermee een definitie is gegeven, die ‘dekt’ wat sexe is, laat
1
staan wat een ‘jongen’ of een ‘meisje’ is.
In het algemeen kan men zeggen, dat operationele definities van systeem- of
objects-begrippen, die concreet-empirische of abstract-hypothetische entiteiten,
systemen, processen aanduiden, zelden mogelijk en ook zelden nodig zijn (b.v.
‘molecuul’, ‘staat’, ‘mens’, ‘puberteit’, ‘ego’). Objecten in deze zin zijn echter, bij
definitie, dragers van eigenschappen of attributen (TORGERSON 1960, p. 9); het is
dus wel mogelijk en soms nodig, ook bij de meest hypothetische begrippen (vgl.
2;3;6), operationele onderscheidingen te treffen tussen (categorieën van) objecten,
of afgrenzingen van een object naar één of enkele van zijn attributen te
operationaliseren. Tenslotte komen natuurlijk attribuuts-begrippen bij uitstek voor
operationele definitie in aanmerking. De verdere discussie in deze paragraaf en in
volgende hoofdstukken (4;2;4 en hfdst. 8) heeft praktisch alleen op
attribuuts-begrippen betrekking.
In sommige gevallen van partiële dekking is in principe wel een volstrekt dekkende
operationele definitie voorhanden, maar deze is alleen via zo omslachtige of
tijdrovende procedures toe te passen dat men met een benadering volstaat. Men
weet dan dus wel precies wat men zou willen hebben (meten), maar neemt uit
2
praktische overwegingen genoegen met een indirect-benaderende bepalingswijze.
In de economie en demografie komen zulke operationele definities veel voor: reële
kosten of reële frequentie-verhoudingen worden benaderd door veelal indirecte
standaardramings-methoden, indices e.d. Ook Kinsey wist zeer goed wat hij bedoelde
met ‘frequency of sexual outlet’, maar hij kon hierover alleen via mededelingen van
zijn proefpersonen in een interview gegevens verkrijgen (kinsey e.a. 1948). Van
partiële dekking en benadering kan men bijvoorbeeld ook spreken, als bij
onderzoekingen over de voorspelling van studiesucces niet wordt gewacht totdat
men, na zoveel jaren, definitief kan

1

2

De verwarring ontstaat, doordat men onwillekeurig de functie van een beperkt ‘stipulatieve’,
operationele definitie verwart met die van andere typen definities - die er te over zijn (vgl. b.v.
ROBINSON 1950).
Hieronder valt niet het geval van een statistische schatting van een populatieparameter uit
steekproef-bevindingen. Dan blijft de schattingsuitkomst een schatting van de ‘eigenlijke’
variabele; er is geen plaatsvervangende operationele definitie bij in het spel.

A.D. de Groot, Methodologie

91
onderscheiden tussen gediplomeerden en niet-gediplomeerden, maar met een
tussentijds criterium, dus met een benaderende operationele definitie van
‘studie-succes’ wordt volstaan (vgl. b.v. T.H. DELFT 1959).
Problematischer zijn de gevallen waarin de niet verdisconteerde surplusbetekenis
van het begrip niet precies is aan te geven. In het zojuist genoemde
onderzoek-rapport blijkt dit verschil duidelijk, zodra niet meer over het (empirische)
studie-succes maar over de operationalisering van ‘geschiktheid’ voor de studie
wordt gesproken (op. cit., hfdst. 9). In het algemeen zijn het de meer theoretische,
hypothetische (attribuuts-)begrippen, die moeilijkheden opleveren, o.a. doordat zij
met verschillende empirische verschijnselen samenhangen. De mate van ‘welvaart’
in een land, de ‘intelligentie’ of de mate van ‘sociale aanpassing’ van een individu,
is moeilijk anders dan met een zekere willekeurige (bs-)specificatie in één variabele
(index of testuitslag) uit te drukken. Bijvoorbeeld: de broodprijs als index voor het
welvaartspeil; de score op test X als index voor de ‘intelligentie’ of de ‘sociale
aanpassing’.
Het voorbeeld van de intelligentie is in zoverre interessant, dat hier één begrip
zich expliciteert in een veelheid van min of meer geaccepteerde, operationeel
gedefinieerde variabelen (testmethoden). Elke test-definitie is een betrekkelijk
willekeurige specificatie (bs) van het begrip. Wel wordt uiteraard geëist dat, en
empirisch nagegaan of, verschillende intelligentietests een grootste gemene deler
hebben - die sinds SPEARMAN (1904) wel wordt aangeduid als de ‘algemene factor
g’. In de tegenwoordige situatie kan men desgewenst de inhoud van het begrip
intelligentie omschrijven door een opsomming van alle acceptabel geachte
bepalingsmethoden en door verwijzing naar de algemene factor, die daaruit door
factoranalyse empirisch zou kunnen worden getrokken, als een dergelijk omvangrijk
testprogramma op een voldoende grote en representatieve steekproef uit de
bedoelde populatie uitvoerbaar zou zijn. Dat is dus in principe weer een operationele
definitie van een variabele; die dan echter alleen kan worden benaderd, op
verschillende manieren. Men kan waarschijnlijk wel zeggen, dat een dergelijke
definitie, als wij van de benadering afzien, althans het begrip intelligentie, zoals het
in de differentiële psychologie gangbaar is, ‘volstrekt dekt’.
Men kan op soortgelijke wijze een analyse van de verhouding van andere
begrippen tot hun operationele definities beproeven, bijvoorbeeld ‘neuroticisme’ van
een proefpersoon, mate van ‘interactie’ in een (psycho-
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logische) groep, mate van ‘leesbaarheid’ van een tekst, de onderscheiding tussen
een ‘democratisch’ en een ‘autocratisch’ leiderschapsklimaat, de ‘status’ van een
beroep - om enkele bekende voorbeelden te noemen. Qualitatief zijn er ongetwijfeld
meer verschillende gevallen te onderscheiden; wij zullen echter met het
bovenstaande volstaan.
Het problematische van de gevallen van ‘partiële dekking’ ligt voor de hand: de
kernvraag is in hoeverre de operationeel gedefinieerde variabele als representant
van het begrip adequaat is. Deze vraag komt in hoofdstuk 8 nader aan de orde.
Een andere belangrijke vraag is die naar de begripsontwikkeling: in hoeverre werken
operationele definities op de inhoud van het begrip zelf terug? Dit punt zal in
hoofdstuk 4 nog aan de orde komen (vgl. 4;2;4).

3;4 De wetenschappelijke voorspelling
3;4;1 Functie, inhoud, kenmerken.
Dat de voorspelling, de laatste schakel in ieder van de expliciterings-vertakkingen
van het nomologische netwerk van een theorie, een sleutelpositie inneemt, is in het
voorgaande stellig duidelijk genoeg naar voren gekomen. ‘Als ik iets weet, kan ik
iets voorspellen’ (1;3;1), en: ‘Alléén uit het feit, dat ik kan voorspellen, kan blijken
dat ik iets weet.’ Wij zullen nu de betekenis en de kenmerken van de voorspelling
nader bezien.
Het begrip ‘voorspelling’ wordt in de empirische wetenschap gebruikt in een
specifieke betekenis, die past bij de functie, die de voorspelling heeft in het
wetenschappelijke bedrijf. Wij hebben gezien, dat uit een hypothese, die die naam
verdient, ‘voorspellingen (moeten) kunnen worden afgeleid, waarvan het uitkomen
of niet uitkomen bij empirisch toetsingsonderzoek relevante informatie kan
verstrekken voor de beoordeling van de juistheid of aanvaardbaarheid van die
hypothese’ (3;1;4). Dit kan men nu ook omkeren: de functie van de voorspelling in
het wetenschappelijke bedrijf is: relevante informatie te verstrekken met betrekking
tot de geldigheid van de hypothese, waaruit zij is afgeleid.
Werken wij dit nader uit en proberen wij met name de vraag wat er wordt voorspeld
te beantwoorden, dan blijkt de wetenschappelijke voorspelling allereerst op de
volgende punten van de ‘voorspelling’ in de zin van het algemene spraakgebruik af
te wijken.
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1) Een wetenschappelijke voorspelling - in het kader van een toetsingsonderzoek
- is steeds afgeleid uit een hypothese. Zij wordt niet zo maar gelanceerd, zij is niet
op intuïties of op impliciete theorieën gebaseerd; een wetenschappelijke voorspelling
is steeds een deductief verkregen specificatie van een expliciet geformuleerde
hypothese. Men kan daar nog aan toevoegen, dat deze hypothese op haar beurt
ook niet uit de lucht komt vallen. Logisch vloeit zij gewoonlijk op haar beurt voort uit
een theorie van wijdere strekking; empirisch bouwt zij voort op bevindingen van
vorige onderzoekingen.
2) Datgene, wat er voorspeld wordt, is steeds: de uitkomst van een nauwkeurig
omschrijfbaar toetsingsonderzoek. Voorspeld wordt, wat in een bepaald opzicht zal
worden gevonden ‘bij bepaalde bewerkingen aan een vooraf omschreven empirisch
materiaal’ (vgl. 3;2;2). Over de aard en de omvang van dit materiaal, over het aantal
waarnemingen of gevallen, dat aan één voorspelling ten grondslag ligt, over de
bewerkingen, die het ruwe waarnemingsmateriaal moet ondergaan voordat men de
uitkomst heeft, kan niet in het algemeen iets worden voorgeschreven. Dat hangt af
van de hypothese, waaromtrent de voorspelling ‘relevante informatie’ moet
verstrekken. De voorspelling kan betrekking hebben op één waarneming bij één
beslissend experiment, maar ook bijvoorbeeld op een door moeizame berekeningen
verkregen uitkomst van een steekproefonderzoek, waarin talrijke waarnemingen of
gevallen zijn samengevat.
3) Een wetenschappelijke voorspelling kan even goed slaan op dingen die reeds
‘gebeurd’ zijn of op een bestaande toestand als op dingen die nog moeten ‘gebeuren’.
Men onderscheidt (in de psychologie) in dit verband wel eens ‘prediction’ in strikte
zin van ‘postdiction’; maar dit onderscheid is niet van principieel belang. De
rechtvaardiging van de term voorspelling (of pre-dictie) ligt immers hierin, dat het
verificatie-onderzoek in principe in de toekomst ligt, met een nu nog onbekende
uitkomst, die dus kan worden voorspeld. Die uitkomst zelf kan echter ook het gevolg
zijn van gebeurtenissen in een ver verleden. Een historicus voorspelt bijvoorbeeld,
dat bij onderzoek van bepaalde thans nog slechts gedeeltelijk bestudeerde teksten
zal blijken, dat Karel de Grote in het jaar... heeft getracht...; of een geoloog voorspelt
op grond van een theorie, dat op bepaalde plaatsen in bepaalde aardlagen bepaalde
millenniën oude fossielen zullen worden gevonden.
Meer gelijkenis met voorspellingen in de populaire zin vertonen
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wetenschappelijke predicties die slaan op toekomstige gebeurtenissen.
Voorspellingen als: ‘slecht weer a.s. zondag’, ‘een economische crisis op komst’,
‘A zal wel, B zal geen succes hebben bij zijn studie’, of zelfs, in de zin van de
waarzegster: ‘een donkere vrouw op uw weg’, kùnnen voortvloeien uit theorieën of
hypothesen - respectievelijk van meteorologische, economische, psychologische
en para-psychologische aard - en tot de toetsing daarvan bijdragen. Er blijft echter,
onder meer, dit verschil, dat de wetenschappelijke voorspelling niet de gebeurtenis
zelf voorspelt, maar beweert, dat het intreden ervan bij een streng en vooraf objectief
geregeld verificatie-onderzoek zal worden geconstateerd. Zij heeft dus steeds deze
vorm: ‘Bij een objectief, aldus (...) in te richten onderżoek, zal worden gevonden,
dat (...)’.
4) De vorm: ‘Bij een (...) onderzoek zal worden gevonden (...)’ verdient speciale
aandacht; er staat niet: ‘Bij dit onderzoek (...) zal worden gevonden (...)’. De bedoeling
van deze formulering is aan te geven, dat het onderzoek, waarvan de uitkomst wordt
voorspeld, in principe herhaalbaar wordt gedacht. Men kan ook zeggen, dat een
wetenschappelijke voorspelling, alle voorafgaande verbijzondering ten spijt, nog
steeds een generaliserende strekking heeft. Ook als in een concreet geval alle
aandacht gericht is op wat uit dit onderzoek, hier, nu, zó uitgevoerd, zal komen bijvoorbeeld met betrekking tot bepaalde waarnemingen bij een zonsverduistering,
of: met betrekking tot de uitslag van de komende verkiezingen - blijft ‘dit’ onderzoek
een specimen van een verificatie- methode.
Weliswaar zegt men wel, dat herhaalbaarheid bij uitstek kenmerkend is voor de
experimentele (natuur-)wetenschappen en niet of nauwelijks voorkomt in
wetenschappen als geschiedenis of politicologie, maar deze bewering heeft
betrekking op het herhalen van het trekken van steekproeven en van een experiment.
Dit kan men inderdaad niet doen als het onderzochte universum te beperkt is (vgl.
9;2 en 9;4); maar toch is ook dan het proces van verificatie van een voorspelling in
zoverre herhaalbaar, dat men tenminste aanneemt, dat het onderzoek even goed
door een andere (evenzeer gekwalificeerde) waarnemer, of met andere exemplaren
van de gebruikte instrumenten, of op een ander tijdstip had kunnen geschieden.
Deze vorm van herhaalbaarheid is eenvoudigeen consequentie van de eis van
objectiviteit: het mag immers niet zo zijn, dat de uitkomst afhangt van de persoon
van de waarnemer, van de eigenaardigheden van
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één bepaald instrument, van het toevallige tijdstip (aangenomen, dat dit tijdstip niet
in de voorspelling specifiek wordt voorgeschreven). Iedere verificatie, die zich aan
de vastgelegde methodiek houdt en voor het overige objectief-willekeurig is geregeld,
is legitiem.
5) Een andere consequentie van het feit, dat een wetenschappelijke voorspelling
de uitkomst van een onderzoek voorzegt, is dat zij nooit geheel onvoorwaardelijk
is: het onderzoek kan immers, door onvoorziene omstandigheden of ‘storende
factoren’ mislukken. Het kan gebeuren, dat het onderzoek geheel verhinderd wordt,
doordat de situatie, waarin het zou moeten worden uitgevoerd, niet intreedt of zich
niet laat realiseren. Het kan blijken, dat bepaalde waarnemingen niet of niet scherp
genoeg kunnen worden verricht - bijvoorbeeld in de astronomie, door slechte
weersgesteldheid bij een belangrijke zonsverduistering; of, in de geschiedenis, door
lacunes in bepaalde nieuw ontdekte, historisch belangrijke teksten; of, bij een
statistische voorspelling, door de onmogelijkheid om voor een scherpe verificatie
een voldoende groot materiaal bijeen te krijgen. Het kan ook voorkomen, dat het
onderzoek weliswaar uiterlijk goed verloopt, maar dat daarbij nieuwe gegevens naar
voren komen, die de uitkomst, hoe deze ook uitvalt, op losse schroeven zetten: er
kunnen ‘storende factoren’ zijn opgetreden.
Experimentele toetsingen van causale hypothesen, bijvoorbeeld, zijn er gewoonlijk
zo goed mogelijk op ingericht om de invloed van andere factoren, dan die waarvan
men het (voorspelde) effect wil onderzoeken, uit te schakelen (vgl. 5;1;2 en 5;3;2);
maar soms blijkt achteraf dat dit niet gelukt is. Vaak wordt een verschil in effect (c.q.
gedrag) voorspeld, tussen twee gevallen, twee groepen proefpersonen
(experimentele- en controle-groep), twee condities, die een systematisch verschil
in de te onderzoeken oorzakelijke factor vertonen en in alle andere opzichten zo
goed mogelijk gelijkgeschakeld zijn; maar dan kan blijken dat de voorwaarde van
het ‘ceteris paribus’, die in de voorspelling geïmpliceerd was, niet vervuld was.
Bijzonder geval: De invloed van de waarnemer, of van het waarnemen (het
onderzoek) zelf kan de waarneming van het bedoelde verschijnsel storen. Een
bekend, zij het vrij primitief, voorbeeld is het spectaculaire falen van het onderzoek
naar het effect van werk-pauzen op de uurproductie van fabrieksarbeidsters in het
eerste deel van het Hawthorne-onderzoek (ROETHLISBERGER en DICKSON (1939)
1949, Part. 1). Daarbij bleek namelijk dat de effecten op de arbeidsters, teweeg-
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gebracht door de onderzoekprocedure zelf - in het middelpunt van de aandacht
staan, veranderde sociale verhoudingen - zo groot waren, dat zij ieder eventueel
effect van de experimentele factor (de variaties in werkpauzen) volstrekt aan het
gezicht onttrokken.
Voor een nadere analyse van deze problemen moeten wij verwijzen naar de
bespreking van de opzet van toetsingsonderzoekingen in 5;1. Hier is het alleen van
belang te constateren, dat een voorspelling blijkbaar altijd wordt uitgebracht in een
voorwaardelijke vorm. De voorwaarden hebben betrekking op het welslagen van
het verificatie-onderzoek, zoals dit in verband met de inhoud van de hypothese
bedoeld is. Zijn deze verifieerbaarheidscondities niet vervuld, dan kan de vraag of
de voorspelling is uitgekomen, niet worden beantwoord.
6) Een voorspelling is alleen wetenschappelijk interessant als het al dan niet
uitkomen ervan inderdaad relevante informatie verstrekt - met betrekking tot de
hypothese, waaruit zij is afgeleid; wat van een voorspelling in het dagelijkse leven
niet wordt geëist. Op zichzelf is dit evident genoeg; de vraag waarvan de relevantie
van de voorspelling afhangt is echter verre van eenvoudig te beantwoorden. In
hoofdstuk 4 zal deze kwestie nader aan de orde komen (zie 4;1;3).
7) Aan een wetenschappelijke voorspelling worden strenge logische eisen gesteld;
met name moet zij strikt verifieerbaar zijn. Ook dit is een belangrijk verschil met
voorspellingen in het dagelijkse leven, dat een nadere analyse vereist.

3;4;2 Verifieerbaarheidscondities en verificatienormen.
Wanneer wij stellen, dat een voorspelling strikt verifieerbaar moet zijn, bedoelen wij
daarmee niet, dat zij niet voorwaardelijk mag zijn; wij hebben zelfs gezien dat in
principe iedere wetenschappelijke voorspelling slechts onder zekere voorwaarden
kan worden geverifieerd. Bedoeld wordt, dat de voorspelling zó moet zijn
geformuleerd, en verder dat het toetsingsonderzoek zó moet zijn ontworpen, en dat
er vooraf over de mogelijke uitkomsten zó scherpe afspraken moeten zijn gemaakt,
dat men, als men de uitkomst heeft - hoe deze ook moge zijn uitgevallen - objectief
en met zekerheid kan vaststellen of de voorspelling (a) is uitgekomen, (b) niet is
uitgekomen; of (c) niet kan worden geverifieerd.
Dat geval (c) van de gevallen (a) en (b) moet kunnen worden onder-
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scheiden wil zeggen, dat de onder 5) genoemde verifieerbaarheidscondities vooraf
expliciet moeten zijn aangegeven. Dat, bij vervuld zijn van deze condities, (a) van
(b) moet kunnen worden onderscheiden, betekent dat vooraf precieze
verificatie-normen moeten zijn vastgesteld.
Om te beginnen met de verificatie-normen: alleen als deze vooraf in scherp
operationele vorm zijn vastgelegd, kan men uitkomen en niet uitkomen van de
voorspelling met zekerheid onderscheiden. Zij begrenzen een ‘voorspellingsgebied’,
dat is het geheel van alle toestanden of gebeurtenissen die geacht worden de
voorspelling ‘waar te maken’ (vgl. VAN DANTZIG 1952, p. 197). Anderzijds is soms
ook een ‘weerleggingsgebied’ gedefinieerd: valt het resultaat daarbinnen, dan wordt
de voorspelling geacht niet te zijn uitgekomen. Deze gebieden behoeven niet op
elkaar aan te sluiten, zoals we reeds in 3;2;3 gezien hebben: men onderscheidt in
bepaalde gevallen een ‘niemandsland’ daartussen. Valt de uitkomst daarin, dan
wordt de beslissing opgeschort. Dit komt in feite hierop neer, dat dan de
verifieerbaarheidscondities niet zijn vervuld (geval c).
Heeft een voorspelling betrekking op kwantitatieve waarden, die een variabele
kan aannemen, dan hebben voorspellingsgebied en/of weerleggingsgebied het
karakter van een interval. Zo is bij statistische voorspellingen, waarbij het erom gaat
het bestaan van een oorzakelijke factor aan zijn werking aan te tonen, het
voorspellings-interval bepaald door de grenzen waarvoorbij de nulhypothese kan
worden verworpen. Zoals bekend worden deze grenzen bepaald door een keuze
uit bepaalde conventionele significantie-niveau's; bijvoorbeeld 5%, 1%, 0,1% risico
op ten onrechte verwerpen van de aanname, dat in het universum de nulhypothese
geldt. Deze keuze wordt zo verstandig mogelijk, maar overigens willekeurig, vooraf
getroffen. Het effect is, dat men een voorspellingsinterval hééft, dat een
verificatie-norm is vastgesteld. Valt het onderzoekresultaat daar binnen, dan is de
voorspelling ‘uitgekomen’.
Ook als men de grootte van een effect, ter toetsing van een kwantitatief
geformuleerde hypothese, wil voorspellen, werkt men veelal met een
voorspellingsinterval. Een voorspelling kan meer of minder nauwkeurig zijn; deze
nauwkeurigheid (of liever de onnauwkeurigheid) kan worden aangegeven door de
een of andere probabilistische maat voor de grootte van het voorspellingsinterval
(VAN DANTZIG 1952, p. 197). De eis, dat men vooraf de verificatienormen moet
vastleggen, houdt dus ook in, dat
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men zich vooraf van de nauwkeurigheid van zijn voorspelling zo volledig mogelijk
rekenschap moet geven.
Wat betreft de verifieerbaarheidscondities, kan de eis van exacte vastlegging vooraf
niet letterlijk worden vervuld; dat zou betekenen, dat men alle manieren, waarop
een verificatie-onderzoek kan mislukken, vooraf zou moeten aangeven. Dit is echter
niet alleen onmogelijk, maar ook in deze vorm niet nodig.
In de eerste plaats zijn sommige verifieerbaarheidscondities zo vanzelfsprekend,
dat zij geen expliciete formulering behoeven. Wanneer men bijvoorbeeld een
instrument gebruikt, neemt men allicht aan, dat dit niet weigert, dat het geen foutieve
uitslagen geeft, dat het goed geijkt is. Men neemt aan, dat er geen administratieve
fouten gemaakt worden, dat er correct gerekend wordt, hetzij door menselijke
rekenaars hetzij door de rekenmachine, en dat protocollen en registraties, door
menselijke waarnemers en instrumenten, een voldoende betrouwbare weergave
opleveren. Weliswaar vormt dit alles een voorwerp van voortdurende zorg en
ongerustheid van de onderzoeker, maar het is niet nodig voorwaarden als deze met
zoveel woorden vast te leggen.
Iets dergelijks geldt, in de tweede plaats, voor het geval waarin de situatie, waarop
de voorspelling betrekking heeft, niet intreedt. Het spreekt vanzelf, dat zij dan niet
geverifieerd kan worden. Moeilijkheden ontstaan alleen in geval van twijfel: is dit
een situatie, zoals door de hypothese (theorie) bedoeld, waarin dus de daaruit
afgeleide voorspelling kan worden getoetst? Dit probleem voert ons tot het volgende
punt.
Als de theorie en/of de hypothese waaruit de voorspelling is afgeleid, goed
geformuleerd is, dan neemt deze, in de eerste plaats, een belangrijk deel van de
lasten over. Een goed geformuleerde theorie (hypothese) maakt duidelijk op welke
situaties zij wel en op welke zij niet van toepassing is (3;1;5). Soms ligt in de
formulering van, bijvoorbeeld, een causale hypothese, waaruit een voorspelling van
verschil tussen twee condities, twee gevallen of twee groepen wordt afgeleid, reeds
duidelijk als verifieerbaarheidsconditie besloten: ‘voor zover het gelukt enerzijds
een voldoende groot verschil in de te onderzoeken factor, anderzijds een voldoende
gelijkheid in overige opzichten experimenteel te realiseren’. Het ‘ceteris paribus’ ligt
dan in de voorspelling besloten. Lukt het de
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experimentator niet dit te verwerkelijken, dan kan de voorspelling (resp. de
hypothese, de theorie) dat niet helpen.
Toch komen vooral in de sociale wetenschappen, waarin men slechts bij
uitzondering zelfs de belangrijkste mogelijke storende factoren geheel kan
uit-schakelen, zoals in de natuurkunde - men kan ze hoogstens zo goed mogelijk
gelijk-schakelen of ‘randomiseren’, d.w.z. op systematische wijze aan het toeval
overlaten (vgl. 5;1;2 en 5;3;2) - helaas nogal eens ‘deadlocks’ voor, waarin het
onmogelijk blijkt tussen de gevallen b en c, of tussen a en c te onderscheiden. Men
weet dan niet, of de verifieerbaarheidscondities vervuld waren; men weet niet of
men de uitslag als verificatie-resultaat ernstig moet nemen. Het zal echter duidelijk
zijn geworden, dat de vermijding van zulke impasses niet alleen een kwestie van
formulering van de (theorie-hypothese-)voorspelling is, maar vooral ook een kwestie
van onderzoeks- (c.q. experimentele) techniek.
Het hierboven ‘in de eerste plaats’ gestelde, kunnen wij nu ook aldus uitdrukken:
voorzover de impasse van een onduidelijk verificatieresultaat een gevolg is van
tekorten in de formulering van de voorspelling komen deze tekorten vaak neer op
een gebrek aan theorie. Deze is of afwezig of onvoldoende scherp uitgewerkt; de
verifieerbaarheidscondities zijn er niet uit af te leiden.
Ter illustratie volgen hier een paar eenvoudige voorbeelden, met een enkel woord
van toelichting. De lezer analysere desgewenst zelf wat meer in detail, waar de
schoen wringt.

3;4;3 Ontbrekende falsifieerbaarheid e.a. tekorten.
De meest voorkomende vorm van niet-verifieerbaarheid van een voorspelling afgezien van het geval van onscherpe afspraken over de verificatie- normen - is
deze, dat het onmogelijk blijkt de gevallen b en c scherp te onderscheiden. De
voorspelling is dan wel te verifiëren als zij uitkomt - a is van b en c te onderscheiden
- maar niet als zij niet uitkomt; zij is niet falsifieerbaar.
Voorbeeld 1. ‘Deze staatsvorm - kapitalisme, communisme - zal zich op den duur
niet kunnen handhaven’.
Nemen wij aan dat dit een ‘voorspelling’ is, die uit een sociaaleconomische theorie
afgeleid is, dan is zij als zodanig duidelijk defect. Als de staatsvorm zich niet
handhaaft, dus bijvoorbeeld binnen enkele jaren tot een revolutie leidt of principieel
wordt gewijzigd, dan is het niet
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zo moeilijk dit objectief, door onderzoek, te constateren; mits men de
verificatienormen goed heeft vastgelegd. De voorspelling is dus wel verifieerbaar
als zij uitkomt. Komt zij echter de eerste jaren niet uit, dan kan zij altijd nòg, ‘op de
duur’, uitkomen. Doordat geen tijdslimiet is gesteld is de ‘voorspelling’ niet
falsifieérbaar; het is dus geen wetenschappelijke voorspelling.
Voorbeeld 2. ‘Jan heeft zeker de capaciteiten om de H.B.S. te voltooien; als hij
door zijn huidige persoonlijke moeilijkheden heengroeit, zal hij zeker slagen’.
Voorzover een dergelijke uitspraak werkelijk als voorspelling bedoeld is - en niet
bijvoorbeeld alleen als een poging om de besluitvorming van Jan's ouders in een
1
gesprek te beïnvloeden - stelt de bijzin met ‘als...’ een verifieerbaarheidsconditie:
groeit hij niet door zijn moeilijkheden heen, dan is verificatie van het in de hoofdzin
gezegde niet mogelijk. Daartegen is op zichzelf geen bezwaar, mits het al of niet
vervuld zijn van die conditie scherp en objectief te onderscheiden is. Dit is bij een
zo vage uitspraak als ‘door zijn moeilijkheden heengroeien’ echter niet het geval.
Als gevolg hiervan kan de voorspelling wel duidelijk uitkomen - als Jan slaagt is
aangetoond dat hij ‘de capaciteiten heeft’ - maar niet duidelijk niet-uitkomen. In geval
hij de H.B.S. niet haalt zal immers nauwelijks kunnen worden uitgemaakt of wij met
geval (b) of geval (c) te doen hebben. Dergelijke ‘voorspellingen’ zijn veilig omdat
zij nooit mis kunnen gaan; zij zijn niet falsifieerbaar en daarom wetenschappelijk
onaanvaardbaar.
Voorbeeld 3. Bij ditzelfde voorbeeld kan zich nog een andere complicatie voordoen.
Stel dat het geval-Jan zo ligt, dat praktisch met zekerheid bekend is, dat Jan helemaal
niet naar de H.B.S. zal gaan, maar naar de Lagere Technische School; of dat Jan's
moeilijkheden van dien aard zijn, dat het uiterst onwaarschijnlijk is, dat hij er in de
komende jaren ‘doorheen groeit’. Ook dan is de ‘voorspelling’ veilig, ditmaal omdat
zij gebonden is aan een verifieerbaarheidsvoorwaarde, die toch wel niet zal

1

In een geval als dit gaat het gewoonlijk in feite om een voorspelling in een toepassings-context
(advies). Neemt men echter aan, dat de voorspelling gebaseerd is op een door test-onderzoek
verkregen individueel ‘persoonlijkheidsbeeld’ van Jan (d.i. een vage theorie over Jan's
individuele gedragspatronen en potentialiteiten), dan is ook de toetsings-context en daarmee
de falsifieerbaarheid van de afgeleide voorspelling aan de orde (zie ook p. 326 ff. en pag.
336). In beide gevallen - toepassing en toetsing - is trouwens de vraag of men met een
dergelijke voorspelling ‘iets zegt’ van groot belang.
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worden vervuld. In geval van statistische voorspellingen kan men dit zo uitdrukken:
‘In de uiteindelijke voorspelling dient men voorwaardelijke waarschijnlijkheden onder
voorwaarden die zelf een waarschijnlijkheid nul hebben te vermijden’ (VAN DANTZIG
1952, p. 196).
Voorbeeld 4. Bijzondere moeilijkheden doen zich voor wanneer men tracht
voorspellingen af te leiden uit diepte-psychologische hypothesen van het algemene
type: ‘Verschijnsel A gaat altijd gepaard met (of: komt altijd voort uit) psychisme B;
dit laatste kan bewust of onbewust zijn’. Men kan hieruit de voorspelling afleiden:
‘Bij analyse van een A-geval (volgens een nader voor te schrijven methodiek) zal
men steeds het met B corresponderende patroon vinden’. Ook hier doen zich geen
moeilijkheden voor als men het B-patroon in duidelijk uitgesproken vorm vindt: het
geval a is van b en c te onderscheiden. Als men echter B niet of niet erg duidelijk
vindt, is het moeilijker. B kan immers ‘onbewust’ zijn, en misschien dus wel zò diep
onbewust, dat het aan de voorgeschreven techniek ontsnapt. Er is altijd een beroep
op een ‘diepere laag’ mogelijk, die men door het verificatie-onderzoek niet kon
bereiken; en daarvan wordt helaas maar al te vaak misbruik gemaakt (de groot
1950a).
Zulke ‘hypothesen’ respectievelijk ‘voorspellingen’ zijn niet falsifieerbaar, en om
die reden niet wetenschappelijk aanvaardbaar. Zij kunnen alleen aanvaardbaar
worden gemaakt, wanneer de gevallen B (onbewust) en niet-B door een operationeel
1
criterium worden onderscheiden. Dit wordt echter maar al te vaak verzuimd.
Wanneer een in de Rorschachtest ‘blijkende’ aggressiviteit of een volgens een
theorie verwachte moederbinding niet in het manifeste gedrag kan worden
teruggevonden, dan wordt bijvoorbeeld zonder meer gesteld, dat de aggressiviteit
‘onbewust’ is, de binding ‘in een diepere laag’ tòch wel aanwezig is. De algemeenheid
van bijvoorbeeld de Freudiaanse hypothese van het Oedipus-complex, of van de
Adleriaanse toeschrijving van iedere gedragsmoeiljjkheid bij een kind aan
minderwaardigheidsgevoelens, wordt - en kan natuurlijk altijd worden - gehandhaafd
door de gevallen (b): niet uitkomen, en (c): niet vervuld zijn van de
verifieerbaarheidscondities,

1

Nog erger wordt het, wanneer de theorieën en hypothesen van een onderzoeker of van een
school - zoals bij ‘dynamische’ richtingen nogal eens voorkomt - zo veelvuldig worden
gemodificeerd en zo snel ‘verouderen’, dat wie ze toetsen wil altijd ‘te laat’ komt. Dit kan,
evenals de vlucht naar de ‘diepere laag’, het karakter van een zich onttrekken aan
wetenschappelijke toetsing krijgen (vgl. DE GROOT 1957a).
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1

ononderscheidbaar te laten. Worden zij zo gehanteerd, dan zijn zulke algemene
beweringen niet falsifieer baar; het zijn géén wetenschappelijke hypothesen,
hoogstens ‘interpretatieschema's’ (vgl. 2; 2; 5).
Met de behandeling van de wetenschappelijke voorspelling hebben wij de
belangrijkste principiële punten in het deductieve proces nu wel besproken en de
belangrijkste basisbegrippen ingevoerd. Voor een wat verder uitgewerkt voorbeeld
kunnen wij naar hoofdstuk 5 verwijzen. Eerst is echter de vraag aan de orde naar
‘de weg terug’, d.w.z. de vraag naar de wijze waarop via toetsing en evaluatie de
uitkomsten van empirisch onderzoek terugwerken op hypothesen en theorieën. Ook
van de principiële punten in dit proces (zie 4;1 en 4;2) moeten wij op de hoogte zijn
om conclusies te kunnen trekken ten aanzien van de eisen, die aan de formulering
van theorieën en hypothesen moeten worden gesteld (4;3).

1

Het laatstgenoemde voorbeeld heeft een zekere historische betekenis: K.R. POPPER kwam
ertoe de falsifieerbaarheid als eis en kenmerk van wetenschappelijke theorieën centraal te
stellen (1934), nadat hij in Wenen enige tijd onder Alfred Adler had gewerkt (mededeling van
Popper tijdens voordracht, Signifisch Congres, Bussum, 1946).
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4. Formulering van theorieën en hypothesen
B. Confirmatie
4;1 Confirmatie van hypothesen
4;1;1 Deterministische hypothesen.
Na het onderzoek van het deductieve proces (3de fase) in het vorige hoofdstuk, is
nu een bespreking aan de orde van de processen van toetsing en evaluatie (4de
en 5de fase), opnieuw met het oog op de vraag welke eisen er aan de formulering
van theorieën en hypothesen moeten worden gesteld. Daarbij kunnen wij de
technische kanten. van het toetsen van hypothesen, met name de experimentele
en statistische zijde ervan, voorshands laten rusten; hoofdzaak is de vraag hoe de
confirmatie van hypothesen en theorieën verloopt. Hoe worden er uit resultaten van
onderzoekingen conclusies getrokken met betrekking tot de geldigheid en/of de
waarde van de hypothesen en theorieën, voor de toetsing waarvan die
onderzoekingen waren opgezet? Het gaat dus om de weg terug: hoe werken
uitkomsten terug op de theorie?
Allereerst willen wij dit bezien voor een enkelvoudige, deterministische hypothese.
Hebben wij te doen met een positieve universele (enkelvoudige, deterministische)
hypothese, dan is deze op de grondvorm: ‘Alle A's zijn B’ te brengen (vgl. 3;2;3).
Hieronder vallen onder meer vele als causaal beschouwde samenhangen. B is
bijvoorbeeld een noodzakelijk geacht gevolg van A (b.v. dodelijke afloop bij een
bepaalde ongeneeslijke ziekte), of een noodzakelijke voorwaarde (b.v. het
verschijnsel van een economische crisis treedt alléén op bij een kapitalistische
staatsvorm); of A en B zijn beide het gevolg van C (b.v in de erfelijkheidsleer:
onveranderlijk samengaande kenmerken). Het is allerminst noodzakelijk, dat het
verband causaal is; men neemt dit echter in feite dikwijls aan, zodra er sprake is
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van een vast samengaan van het ene scherp omschrijfbare verschijnsel, A, met
een ander, B.
We hebben in 3;2;3 reeds gezien dat nu iedere willekeurige A voor een
voorspelling, afgeleid uit een dergelijke hypothese, als test case kan dienen. Maar
wat zegt het resultaat met betrekking tot de hypothese? Dit hangt klaarblijkelijk af
van de uitkomst: of de onderzochte A werkelijk B is. Indien niet, dan is de hypothese
zonder meer weerlegd; indien wel, dan is zij echter allerminst bewezen. Eén geval
waarin het ‘uitkomt’ is uiteraard niet voldoende; ook een groot aantal gevallen, waarin
het uitkomt, bewijst nog niets. Alleen door het gehele universum van alle A-gevallen
te onderzoeken kan men met zekerheid vaststellen dat iedere A ook B is. Dit laatste
behoort soms wel eens tot de mogelijkheden, wanneer namelijk het universum van
A-gevallen eindig is, niet te groot en voor verificatieonderzoek bereikbaar. Het zal
echter duidelijk zijn dat het in de wetenschap vooral te doen is om generalisaties;
generalisaties over gedeeltelijk onbereikbare, of zeer grote, of onbeperkte (c.q.
oneindige) universa. Dit laatste geldt, onder meer, voor alle deterministische
hypothesen, die door middel van onbeperkt herhaalbare experimenten kunnen
worden getoetst. Klaarblijkelijk is de juistheid van de algemene stelling niet deductief
of te leiden uit het kloppen van bijzondere consequenties, hoe vele ook.
Een positieve, universele, deterministische hypothese met betrekking tot een
gedeeltelijk onbereikbaar of praktisch onbeperkt (c.q. oneindig) universum kàn dus
niet geverifieerd worden, als zij juist is; wel kan eventueel worden geverifieerd, dat
zij onjuist is. Eenvoudiger uitgedrukt: zij kan niet positief geverifieerd worden, in de
letterlijke zin van waargemaakt worden; zij kan wel worden weerlegd of gefalsifieerd.
Van de (deterministische) existentie-hypothese (‘Er is minstens een A, die B is’)
weten wij reeds, dat zij in het algemeen equivalent is met een zgn. negatieve
universele hypothese: ‘Het is niet waar, dat alle A niet-B zijn’, in ons geval. Hiervoor
geldt het omgekeerde: zij kan wel positief worden geverifieerd - één A-geval, dat B
is, is voldoende - maar niet gefalsifieerd. De onjuistheid van de hypothese is niet
logisch te deduceren uit nog zo veel A-gevallen, die niet B zijn.
Men kan het contrast tussen de twee typen hypothesen ook zo beschrijven, dat
het weliswaar in beide gevallen gaat om universele hypothesen van het type: Alle
A zijn P (waarbij P respectievelijk B of niet-B is, maar dat is geen principieel verschil),
maar dat de onderzoeker deze
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algemene stelling in het ene geval graag zou willen bewijzen, in het andere geval
weerleggen. Zoals K.R. Popper heeft opgemerkt (POPPER (1934) 1959), maakt dit
echter voor de methodologie van het onderzoek niet zo veel verschil. Wie de
algemene hypothese wil weerleggen zal ongetwijfeld zoeken naar A-gevallen die
niet-P zijn - maar wie haar wil bewijzen, doet dat óók, zij het in de hoop ze niet te
vinden! Een goed opgezet wetenschappelijk toetsingsonderzoek is in feite altijd op
falsificatie gericht. Men kan volhouden, dat empirisch wetenschappelijk onderzoek
niet streeft naar bewijs van (deterministische) theorieën en hypothesen - dat is
immers onmogelijk - maar naar weerlegging ervan, en dat het ook via zulke
1
falsificaties vordert.
Voor deze opvatting is veel te zeggen. Aangezien verificatie van een
deterministische hypothese van het positieve universele, dat is van het meest
vruchtbare en meest rendabele type, niet mogelijk is, kunnen wij inderdaad niet
beter doen dan haar zo kras mogelijk op de proef te stellen. Houdt ze stand, dan
hebben wij een des te betere reden om ons vertrouwen erin te continueren, eventueel
tot de volgende toetsing. Valt zij, dan worden wij gedwongen een stap verder te
doen, een nieuwe hypothese te beproeven.
Wij kunnen in ieder geval alvast stellen: 1) dat een wetenschappelijk
toetsingsonderzoek van een deterministische hypothese op falsificatie gericht moet
zijn - hetzij van de hypothese zelf, hetzij van een alternatieve hypothese, en 2) dat
‘falsifieerbaarheid’ een uiterst belangrijk desideratum is, niet alleen voor
voorspellingen (3;4;3), maar ook voor deterministische hypothesen en theorieën.

4;1;2 Probabilistische confirmatie en probabilistische hypothesen.
Hoewel het ongetwijfeld een goede stelregel is de hypothese die men wil toetsen,
‘zo zwaar mogelijk’ op de proef te stellen, blijft het een moeilijkheid deze zwaarte
te wegen. Men zou graag de een of andere maat willen hebben voor de
confirmatiewaarde van een (positieve) toetsingsuitkomst. Dit probleem is in sommige
gevallen op telossen dooreen waarschijnlijkheids-theoretische benaderings-

1

‘We should ring the bells of victory every time a theory is refuted’ - deze lyrische uitspraak is
niet in de geciteerde boeken te vinden; zij is afkomstig van de reeds eerder genoemde, niet
gepubliceerde voordracht (POPPER 1946).
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wijze, die voor het geval van ‘alle A zijn B’ in principe ongeveer als volgt verloopt.
Stel, ten eerste, dat het mogelijk is om A-gevallen (test-cases) aselect te kiezen,
d.w.z. ‘willekeurig’, zo dat iedere A uit het universum evenveel kans heeft om gekozen
te worden. Stel, ten tweede, dat het redelijk is om aan te nemen - eventueel bij
gebrek aan beter - dat er, indien onze (causale) hypothese niet juist is, evenveel
A-gevallen in het universum zijn die B zijn als die niet-B zijn. Op grond van deze
laatste hypothese, die wij voorlopig als nulhypothese aanvaarden (vgl. 3;2;1), zou
de kans dat een (aselect gekozen) A tevens B is even groot zijn als de kans dat hij
niet-B is. Gaan wij nu (aselect gekozen) A-gevallen onderzoeken, en vinden wij
achtereenvolgens 1, 2, 3, 4... enz. A-gevallen die àlle B zijn, dan wordt het steeds
onwaarschijnlijker dat de nulhypothese juist is. Men kan de zgn. overschrijdingskans
voor opeenvolgende B-gevallen, dat is de kans dat een zo grote of een nog grotere
afwijking van wat op grond van de nulhypothese te verwachten zou zijn (evenveel
B als niet-B), exact berekenen. Is nu het resultaat van het onderzoek van gevallen,
dat deze overschrijdingskans kleiner is dan een, vooraf vastgesteld, conventioneel
bedrag (b.v. P = .01, d.w.z. één kans op honderd, dat zoiets voorkomt àls de
nulhypothese juist is), dan kan men besluiten de nulhypothese te verwerpen - waarbij
men dus 1% risico van een foutief besluit neemt. Wil men grotere zekerheid, dan
kan men het zgn. significantie-niveau scherper stellen, bijvoorbeeld op P=.001.
Maar men kan ook (of tevens) de nulhypothese scherper stellen, bijvoorbeeld: ‘er
zijn in het universum 90% A-gevallen die B zijn, en 10% die niet-B zijn.’ Lukt het, in
een nieuw toetsingsonderzoek, ook deze nulhypothese volgens vooraf opgestelde,
conventionele confirmatie-criteria, in casu bijvoorbeeld opnieuw een
significantie-niveau van P=.01, te ‘weerleggen’ (ten gunste van méér A's die B zijn),
dan komt deze uitkomst erop neer, dat men ‘gerust kan aannemen’ dat meer dan
9 van de 10 A's, in de populatie, B zijn. De mate van ‘gerustheid’ wordt bepaald
door de aangenomen P=.01. Desgewenst kan men op deze wijze de
confirmatie-waarde van de bevindingen verder opvoeren, en de hypothese die men
eigenlijk zou willen bewijzen (Alle A's zijn B) steeds dichter benaderen.
Deze benaderingswijze lijkt wat absurd, als men een werkelijk streng (causaal)
verband meent gevonden te hebben. Zij wordt ook weinig in deze vorm toegepast,
als men bij voortduring en uitsluitend A's vindt die
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B zijn. Zij krijgt echter grote betekenis, zodra zich bepaalde complicaties voordoen,
bijvoorbeeld bij de vaststelling of een geval B of niet-B is. Het kan zijn, dat het
instrument of de menselijke beoordelaar, die dit beslist, niet geheel betrouwbaar is
(b.v. 5% fouten maakt); het kan zijn, dat weliswaar een streng deterministisch
verband wordt aangenomen, maar dat de operationele definitie, die men voor de
onderscheiding tussen B en niet-B wel moet gebruiken, slechts een benadering is
van de onderscheiding, die in de hypothese wordt bedoeld (vgl. 3;3;5); het kan zijn
dat op andere wijze door het onderzoek een aanwijsbare, betrekkelijk
onbetekenende, maar niet weg te werken storende factor heenspeelt (vgl. 3;4;2).
Dergelijke situaties - een deterministische hypothese, die zich echter niet in 100%
bevindingen kan uitdrukken, omdat de aangenomen oorzaak of het aangenomen
effect niet scherp van andere oorzaken of effecten te onderscheiden is - doen zich
in de gedragswetenschappen bijzonder veel voor. Men kan dan geen 100% B's
verwachten; maar men kan wel het bestaan en de sterkte van het feitelijke A-B
verband onderzoeken en op de boven beschreven wijze nulhypothesen trachten te
verwerpen.
Dikwijls wordt in gevallen als het bovenstaande de in feite te toetsen hypothese
geformuleerd als een probabilistische hypothese: ‘De meeste A's zijn B’, of: ‘Een A
heeft 80% kans B te zijn’, en dgl. Daarbij wordt dan eventueel de definitie van B (en
niet-B) ditmaal wel aan de bepalingswijze (c.q. benaderende operationele definitie)
gebonden. Inderdaad is het geval van een ‘gestoorde’ deterministische hypothese
dikwijls moeilijk te onderscheiden van een ‘echte’ probabilistische hypothese, waarbij
men met zoveel woorden de werking van een toevals-proces veronderstelt (b.v. in
de erfelijkheidsleer, bij de overerving van genen).
Kenmerkend voor probabilistische hypothesen is, dat nu ook een exacte falsificatie
van een (positieve) hypothese niet meer mogelijk is: één ‘tegenvoorbeeld’ is immers
niet voldoende voor de weerlegging van een statistisch verband. Het verschil tussen
positieve en negatieve hypothesen, en tussen verificatie-in-engere-zin en falsificatie
wordt gerelativeerd. Voor alle typen hypothesen geldt nu, dat zij deductief noch
bewijsbaar (verifieerbaar in engere zin) noch weerlegbaar (falsifieerbaar) zijn. Zij
kunnen hoogstens geconfirmeerd worden met behulp van probabilistische
confirmatie-criteria zoals hierboven beschreven.
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Wat hier voor enkelvoudige hypothesen werd uiteengezet, geldt mutatis mutandis
ook voor hypothesen van meer samengestelde structuur. Ook daarvoor kunnen
vaak, maar dan op een meer ingewikkelde wijze, probabilistische confirmatie-criteria
worden opgesteld. Een dergelijke hypothese moet eerst geëxpliciteerd worden in
consequenties van enkelvoudige structuur. Men kan dan bepaalde conventionele
confirmatiecriteria kiezen voor elk van die meer specifieke consequenties, en
vervolgens zo verstandig mogelijk, in de vorm van een combinatie-formule,
vastleggen, in welke gevallen men de oorspronkelijke hypothese als positief
geconfirmeerd wil beschouwen, in welke als negatief geconfirmeerd en, eventueel,
in welke men haar wil aanhouden.
Het grote belang van vooraf opgestelde, eventueel bij conventie geregelde,
confirmatie-criteria, zal uit het bovenstaande duidelijk zijn geworden. Het is
gebruikelijk, dat een onderzoeker, voordat hij zijn onderzoek uitvoert, zich op
bepaalde criteria voor bevestiging en nietbevestiging van de hypothese(n), die hij
wil toetsen, vastlegt. Daarmee bereikt hij enerzijds, dat hij zichzelf niet in de verleiding
brengt, resultaten achteraf ‘goed te praten’, anderzijds, dat de uitkomst van het
gehele onderzoek op de vorm van een verifieerbare voorspelling wordt gebracht
(vgl. 3;2;3). Dit laatste heeft ook voordelen in verband met herhaalde toetsingen
van eenzelfde hypothese aan nieuwe steekproeven (replicatieonderzoek). Men kan
dan namelijk desgewenst opnieuw gaan tellen (uitgekomen, niet uitgekomen) - in
de hoop dat ‘alle A blijken B (uitgekomen) te zijn’. In de praktijk is geen enkel
confirmatie-argument sterker dan dit: dat een bepaald voorspeld verband telkens
opnieuw, zonder uitzonderingen, werd gevonden. Ook dit laat zich weer in termen
van kansen uitdrukken.
Het zal duidelijk zijn, dat positieve confirmatie van veruit de meeste en de
belangrijkste typen hypothesen niet logisch dwingend is; in tegenstelling tot het
geval van de falsificatie van een deterministische, universele, positieve hypothese.
De gangbare confirmatie-methoden monden hoogstens uit in een kans-uitspraak,
zij het dat deze in termen van duidelijke, vooraf gestelde criteria gegoten kan zijn.
Een dergelijke uitspraak kan echter de onderzoeker niet dwingen de hypothese als
juist te beschouwen; zij behoeft de aanvulling van zijn beslissing het aanwezige
fouten-risico te aanvaarden. Zolang er een fouten-risico is, hoe klein ook en hoe
nauwkeurig ook bepaald, kan het betoog ten gunste van de
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hypothese in kwestie niet dwingend zijn. Een hypothese wordt niet bewezen, maar,
in het gunstigste geval, algemeen - door het forum - aanvaard.
Dat dit laatste vooral zal gebeuren, wanneer het fouten-risico laag ligt, spreekt
vanzelf. Maar hier is geen vaste, bij conventie te regelen formule voor op te stellen.
De aanvaardbaarheid van een fouten-risico hangt namelijk niet alleen af van de,
berekende of geschatte grootte van dat risico zelf. Zij hangt ook af van andere
factoren: de inhoud van de hypothese, haar samenhang met andere hypothesen,
haar plaats in een theorie (‘embeddedness’). Een interessant voorbeeld is, opnieuw,
dat van de existentie van paranormale verschijnselen (telepathie en helderziendheid).
In sommige onderzoekingen is stellig aan de strengst denkbare probabilistische
confirmatie-eisen voldaan. De kans, dat de gesignaleerde verschijnselen
toevalsprodukten zijn in plaats van effecten van buitenzintuiglijke waarneming is
bijzonder klein (zie b.v. SOAL en BATEMAN 1954, p. 311); niettemin is de
forum-discussie, zeker ten aanzien van de prognosie (helderziendheid in de
toekomst), nog niet gesloten - omdat de inhoud van de hypothese zo moeilijk te
rijmen valt met wat wij verder van de wereld weten.
In het algemeen zal de forum-discussie - voorzover deze enigerlei concrete vorm
krijgt - zich intussen niet zozeer met afzonderlijke hypothesen als wel met theorieën
bezighouden. Het confirmatie-probleem ten aanzien van theorieën (en interpretaties,
vgl. 9;2) ligt niet principieel anders dan ten aanzien van hypothesen, maar wel
ingewikkelder en minder doorzichtig; ten eerste omdat berekeningen, van het
fouten-risico besloten in de aanvaarding of verwerping van een theorie als geheel,
slechts zelden mogelijk zijn, ten tweede omdat hier eerst recht vele andere factoren
van invloed zijn op de beslissing. Voor de uitwerking hiervan wordt de lezer naar
4;2 verwezen.

4;1;3 Relevantie van een voorspelling.
Voor de praktijk van het wetenschappelijk toetsingsonderzoek is het van groot
belang, dat de onderzoeker zich vooraf rekenschap geeft van de mogelijke
confirmatie-waarde van de uitkomst van de voorspelling die hij gaat verifiëren, ten
eerste met betrekking tot de hypothese waaruit zij direct is afgeleid, ten tweede met
betrekking tot de theorie of theorieën die hij wil onderzoeken. Men kan uit eenzelfde
theorie op verschillende wijzen
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hypothesen en uit een hypothese op verschillende wijzen voorspellingen afleiden.
De onderzoeker heeft de vrijheid zelf een expliciterings-vertakking uit te werken of
te kiezen en de opzet van zijn toetsingsonderzoek - die vastgelegd moet zijn voor
de voorspelling - zelf te bepalen. Hoe moet hij er nu voor zorgdragen dat de
voorspelling zo ‘relevant’ mogelijk is, d.w.z. dat de uitkomst ervan een zo hoog
mogelijke confirmatie-waarde heeft voor hypothese en theorie?
Wij laten de technische kant van dit vraagstuk - experimentele opzet, en dgl. weer voorlopig rusten (vgl. 5;1), en bepalen ons tot de vraag waarvan deze relevantie
van een voorspelling afhangt. Ook dit is een vraag die niet met een formule te
beantwoorden is; wij zullen er alleen enkele opmerkingen over maken.
Een factor van betekenis is de mate van verbijzondering, die heeft plaatsgevonden,
gezien vanuit de theorie, om tot de voorspelling te geraken. Deze verbijzondering
kan, zoals we weten (3;2;1), een gevolg zijn van dwingend logische deducties (van
het type bd) enerzijds, van niet altijd dwingende empirische specificaties (van het
type bs) anderzijds. Alles bij elkaar kan de resulterende versmalling van de strekking
van het beweerde aanzienlijk zijn. Men toetst slechts één van vele logische
consequenties, of men werkt vaak met een beperkte materiaal-keuze of een smalle
operationele definitie, etc. - zodat de uitkomst nog maar weinig bijdraagt als
ondersteuning van de theorie. Als iemand bijvoorbeeld uit het complexe theoretische
systeem van de psychoanalyse één consequentie uitwerkt en experimenteel
aantoont, dat onder bepaalde voorwaarden van emotionele beïnvloeding ‘verdringing’
kan voorkomen, dan is daarmee weliswaar op zichzelf iets belangrijks gevonden,
maar nog slechts zeer weinig ten gunste van de psychoanalytische theorie gezegd
(vgl. HILGARD, KUBIE, LAWRENCE, PUMPIAN-MINDLIN 1952, o.a.p. 36-45; en b.v. ERIKSEN
1954 over perceptual defense).
Een andere voor de hand liggende factor is de mate van nauwkeurigheid van de
voorspelling. Is deze gering, dan kan het voorkomen, dat het uitkomen ervan
praktisch ‘niets zegt’, d.w.z. niets nieuws oplevert, ten opzichte van wat wij al wisten
of op grond van toeval konden verwachten. Een nieuwe economische hypothese
leidt bijvoorbeeld tot de voorspelling dat een bepaalde index in een bepaald jaar
tussen de 130 en 140 zal liggen, en dit komt uit; maar tevens blijkt, dat toepassing
van een oudere theorie of een meer eenvoudig model hetzelfde presteert, met een
voorspellings-
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interval (vgl. 3;4;2), dat niet groter is. De confirmatie-waarde van de positieve uitkomst
is dan gering, de voorspelling was weinig relevant.
Uiteraard is de relevantie van een voorspelling des te groter, naarmate de speciale
consequentie of aanname in het theoretische model, op de toetsing waarvan zij
gericht is, in de theorie fundamenteler is. Maar wat is een fundamentele aanname?
In het nomologisch netwerk gezien ongetwijfeld een aanname, die zelf weer in veel
consequenties - deducties - doorwerkt. Lukt het een dergelijke fundamentele
aanname min of meer direct aan te vatten en op de proef te stellen, dan kan de
confirmatiewaarde van de uitkomst, dus de relevantie van de voorspelling, inderdaad
aanzienlijk zijn - vooral als zij onjuist blijkt. Zo waren bijvoorbeeld anthropometrische
ras-theorieën veelal gebaseerd op bepaalde schedelmetingen, die geacht werden
betrouwbare statistische ras-kenmerken op te leveren. Een fundamentele aanname
was, dat zulke maten - als raskenmerken immers - gemiddeld over de generaties
constant zouden blijven binnen één ras-groep. Onderzoekingen met emigranten
toonden echter aan, dat zich bij emigratie vrij aanzienlijke wijzigingen kunnen gaan
voordoen. Daarmee viel een belangrijk deel van de basis van de betreffende
theorieën weg (zie b.v. FISCHER 1924; SHAPIRO 1939 en BOAS 1940). De (negatieve)
uitkomst had grote confirmatiewaarde, de constantie-hypothese was fundamenteel
en de daaruit afgeleide concrete voorspelling relevant.
Van het standpunt van toetsing gezien kan men nog een ander criterium aanleggen
voor het belang van een aanname. Wij noemen een aanname of hypothese in een
theorie kritisch, als zij strijdig is met een aanname in een belangrijke concurrerende
theorie. De punten waarop twee modellen met elkaar in conflict zijn, bieden vaak
goede aanknopingspunten voor het opstellen en empirisch (c.q. experimenteel)
realiseren van relevante voorspellingen. Het ideaal is, dat de voorspelling niet mag
uitkomen als de ene theorie en moet uitkomen als de andere theorie juist is. Er wordt
dan, afgezien van uitkomsten in het niemandsland, waar de voorspelling als niet
verifieerbaar wordt beschouwd (vgl. 3;4;2), in ieder geval iets weerlegd of althans
(negatief) geconfirmeerd. Bijvoorbeeld: theorie A leidt tot de predictie van een
verhoging van prestatie - op welk gebied dan ook - onder een bepaalde conditie;
theorie B tot de predictie van een verlaging van prestatie. Of: volgens theorie A is
onderwijs-methode a het meest effectief, volgens theorie B methode b; lukt het nu
een bevredigend
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objectief criterium voor de bedoelde effectiviteit te vinden, dan kan men de methoden,
en daarmee de theorieën, in een experiment tegen elkaar uitspelen.
Ook als niet uitdrukkelijk twee concurrerende theorieën gegeven zijn, wordt de
confirmatie-waarde van een uitkomst in belangrijke mate bepaald door wat deze
aan alternatieve hypothesen (of theorieën) weerlegt of verwerpbaar maakt; vergelijk
de bespreking van de operaties met een nulhypothese in 4;1;2. In overeenstemming
hiermee kunnen we nu ook stellen, dat een voorspelling des te relevanter is,
naarmate de uitkomst ervan meer vooruitzichten biedt op het ònmogelijk maken weerleggen of doen verwerpen - van nog gangbare (alternatieve) hypothesen; en
hoe fundamenteler deze hypothesen zijn des te beter.

4;2 Aanvaarding en verwerping van theorieën
4;2;1 Weerlegging van theorieën.
In principe kan iedere theorie, waaruit één of meer universele deterministische
hypothesen strikt logisch zijn af te leiden, worden weerlegd, gefalsifieerd. Er behoeft
met betrekking tot een dergelijke afgeleide hypothese (Alle A zijn B) maar van één
A te worden aangetoond dat hij niet-B is om de hypothese te weerleggen; en als
deze, strikt logisch afgeleide hypothese weerlegd is, valt de gehele theorie.
Uit het voorgaande zal duidelijk zijn geworden, dat dit, een dergelijke dwingende
falsificatie van een theorie - liefst die van een ander, althans een alternatieve theorie
- door één observatie, c.q. door één experimentum crucis, d.i. één kritisch, beslissend
experiment, eigenlijk het ideaal is, waarnaar wordt gestreefd. De strategie van het
empirisch wetenschappelijk toetsings-onderzoek is noodzakelijkerwijs op
uitschakeling, op verwerping, op weerlegging gericht, omdat algemeenheden nu
eenmaal niet empirisch bewijsbaar (positief verifieerbaar) zijn (4;1;1). En dit geval
is daarvan het prototype.
In deze vorm komt het echter weinig voor. De redeneringswijze is doorzichtig
genoeg en wordt ook voortdurend toegepast: Als die theorie juist is dan moet die
hypothese gelden: alle A zijn B; deze A is echter
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niet-B, dus de hypothese en de theorie zijn onjuist. Het is echter moeilijk voorbeelden
te geven, waarin dit argument werkelijk beslissend bleek te zijn. De eenvoudigste
gevallen zijn die, waarbij een gebeurtenis plaatsvindt, die volgens een theorie
uitgesloten behoorde te zijn. Dit komt ook in de gedragswetenschappen wel voor.
Bijvoorbeeld: staatkundige theorieën over de democratische staatsvorm en/of
economische over ‘free enterprise’, die impliceren, dat in een democratie het
onderwijs efficiënter, de wetenschap produktiever en/of het welvaartspeil hoger
moet zijn dan in een dictatuur - met als mogelijk tegenvoorbeeld: de ontwikkeling
van Rusland. Of: een politicologische theorie over de uitslag van verkiezingen,
waaruit af te leiden is dat een partij bij een bepaalde constellatie niet kan winnen terwijl dit precies gebeurt bij de eerstvolgende verkiezing. Of: één van de vele
rassentheorieën, die bijvoorbeeld het feit dat de (geurbaniseerde) Europese Joden
zelden affiniteit tot de landbouw of het leger vertoonden aan raskenmerken
toeschreven - met als beslissend tegenvoorbeeld: de ontwikkeling (van hun kinderen)
in de staat Israël. Op soortgelijke wijze kan soms een archeologische vondst een
oude, lang gekoesterde historische theorie omverwerpen; b.v. de onlangs in Nijmegen
opgegraven fundamenten van een houten poortgebouw uit de tijd van keizer
Augustus, waardoor de theorie over het Romeinse verleden van deze streken moest
worden herzien (VAN BUCHEM 1961).
Kritische experimenten zijn onder meer te vinden in de fysiopsychologie van de
waarneming. Op dat gebied is het meer dan eens voorgekomen, dat tengevolge
van nieuwe experimentele bevindingen een oudere visie, een vroeger model van
het waarnemingsproces ontoereikend bleek; bijvoorbeeld Wertheimer's studie over
het zien van schijnbare bewegingen en andere vroege Gestalt-psychologische
1
experimenten (WERTHEIMER 1925; vgl. ook de onderzoekingen over kleurconstantie,
zie b.v. GUILLAUME 1937, p. 101-105).
Hoe komt het, dat dergelijke spectaculaire weerleggingen van een hele theorie
door één geval of experiment zo betrekkelijk zeldzaam zijn, niet alleen in de sociale
wetenschappen maar eigenlijk ook in de exacte

1

Overigens is het bij experimenten meestal niet nodig en ook niet gebruikelijk de weerlegging
letterlijk op één geval te baseren; het experiment kan immers worden herhaald. Men spreekt
ook dan wel van ‘één geval, waarop de theorie faalt’, daarmee bedoelend: één specifieke
hypothese of voorspelling (vgl. 3; 4; 1 onder 4).
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natuurwetenschappen? Allereerst kan men hier wijzen op een aantal praktische
factoren. De waarneming - de vaststelling dat deze A niet-B is - is dikwijls verre van
eenvoudig. Het document moet bijvoorbeeld eerst worden ontcijferd, of: alle gegevens
over de gebeurtenis moeten eerst binnenkomen en worden verwerkt, of: de
experimentele bevindingen moeten eerst worden omgerekend, en dgl. Verder is de
communicatie in de wetenschappelijke wereld verre van volmaakt: het kan zijn dat
andere onderzoekers het (nog) niet weten, niet ten volle begrijpen, of ook dat zij het
niet geloven of vooralsnog niet willen weten. Door al zulke factoren kan het sociale
proces waardoor de wetenschappelijke wereld en daarmee het ‘forum’ bereikt en
1
overtuigd moet worden langzaam en weinig spectaculair verlopen, ook in gevallen,
waarin de conclusie, dat de theorie moet vallen, onontkoombaar is.
Maar - en dit is voor ons onderwerp belangrijker - deze conclusie is lang niet altijd
onontkoombaar. In de eerste plaats kan er op allerlei punten twijfel bestaan: of de
waarnemingen wel juist waren; of er geen storende factor in het spel was (de
onderscheiding van de gevallen b en c, vgl. 3;4;2); of de uitkomsten juist
geïnterpreteerd zijn (was dit wel een niet-B), of dit geval wel onder de hypothese
valt (was dit wel een A); of de hypothese zelf wel logisch uit de theorie volgt,
enzovoort.
In de tweede plaats is het dikwijls mogelijk door een betrekkelijk ondergeschikte
modificatie de theorie toch te handhaven: door een beperking van de empirische
referenties van de theorie, zó dat de gefalsifieerde hypothese er niet meer onder
valt; of door de invoering van een andere extra conditie; of eventueel door een ad
hoc hypothese (vgl. 2;1;6, voetnoot p. 45), die de theorie weer sluitend maakt, en
dgl. Vooral bij een betrekkelijk ingewikkelde theorie zijn in geval van een niet
kloppende consequentie reparaties op diverse plaatsen in het logische model of in
de empirische referenties mogelijk. Het feit, dat een afgeleide

1

Misschien kan men zelfs zeggen, dat dit sociale proces alleen plaatsvindt als er behalve een
onderzoeker (die zijn resultaten publiceert) tenminste ook een promotor, een ‘gangmaker’ is
- dezelfde persoon of een ander. Zo is uit Bernheim's proeven met post-hypnotische suggestie
gebleken, dat het mogelijk is een proefpersoon in normale toestand, na de hypnose, iets te
laten doen zonder dat hij zelf een notie heeft van zijn werkelijke motivatie daartoe, i.c. de
onder hypnose gegeven suggestie. In termen van weerlegging: de oude aanname, dat onze
handelingen of ‘zinloos’ zijn of gemotiveerd (gedetermineerd) op een wijze, die wij (kunnen)
kennen, blijkt onhoudbaar. Het fundamentele belang van deze bevinding is echter pas
langzamerhand tot de wereld doorgedrongen, voornamelijk door Freud's werk (vgl. FREUD,
1940, p. 286-287.
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hypothese niet geldt, toont alleen aan dat er iets in de theorie niet in orde is, maar
indiceert gewoonlijk niet precies waar de schoen wringt.
In de derde plaats is het soms verstandig een theorie vooralsnog toch te
handhaven, contraire bevindingen ten spijt - ook zonder modificaties. Dit geldt met
name nogal eens: als de weerlegde hypothese een niet erg centrale plaats in het
nomologisch netwerk inneemt, zodat géén fundamentele aanname wordt aangetast;
of als de theorie op andere punten zeer aanvaardbare resultaten heeft opgeleverd;
en vooral: als er geen betere, alternatieve theorie voorhanden is.
Alle bovenstaande overwegingen gelden a forteriori, als wij te maken hebben met
een theorie van probabilistische structuur, waarin dus zelfs geen afzonderlijke
hypothese kan worden gefalsifieerd (4;1;2). Regelrechte weerlegging van een theorie
is een zeldzaamheid; in het algemeen worden theorieën evenmin weerlegd als zij
worden bewezen. Zij worden verworpen of aanvaard, en zulks gewoonlijk op grond
van vergelijking met andere theorieën.
Voordat wij tot een bespreking hiervan overgaan, verdient nog één vorm, weliswaar
niet van empirische weerlegging, maar wel van ‘absolute’ verwerping vermelding.
Het komt voor, dat een theorie moet worden verworpen op grond van formele
tekortkomingen: onduidelijke empirische referenties, logische inconsistenties,
overbodig oneconomische vormgeving, onvoldoende toetsbaarheid. Voldoet een
theorie, in de vorm waarin zij wordt aangeboden, niet aan één of meer van deze in
3;1 genoemde (en in 4;3 nader uit te werken) eisen, dan kan absolute verwerping
haar lot zijn. De vorm, waarin dit geschiedt, is dan echter meestal deze, dat de
theorie in kwestie ‘door de wetenschap - het forum - niet au sérieux wordt genomen’.
Dat wil zeggen: ook dan sterft ze geen spectaculaire dood, ze kwijnt veeleer weg als ze niet formeel gereviseerd wordt door iemand die er iets in ziet. Dit proces kan
lang duren, met name in wetenschappen en in sferen, waar de formele eisen van
de wetenschapsbeoefening nog niet algemeen zijn doorgedrongen. Een voorbeeld
is te vinden in het hardnekkige bestaan van Szondi's genen-psychologische en
andere theorieën, op de ernstige formele tekorten waarvan herhaaldelijk is gewezen
(SZONDI 1947; JANSEN 1955; DE GROOT 1957a).
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4;2;2 Relatieve verwerping, en aanvaarding van theorieën.
Een theorie wordt-door het forum-gewoonlijk pas verworpen, wanneer er een andere,
betere theorie ter beschikking staat, die hetzelfde gebied van verschijnselen bestrijkt.
Wanneer is echter theorie A' ‘beter dan’ theorie A? Nemen wij aan, dat A' een
modificatie is van A, dan kunnen wij ook vragen: wanneer is een dergelijke modificatie
wetenschappelijk verantwoord?
Om dit te kunnen beslissen, moeten de twee theorieën vergelijkbaar zijn, niet
alleen wat betreft het, naar wij aannemen, grotendeels identieke gebied van
verschijnselen dat zij bestrijken, maar ook wat betreft het stadium van explicitering
en toetsing, waarin zij verkeren - dus de omvang van het beschikbare nomologische
netwerk. Is dit het geval, dan kan A' een verbetering betekenen ten opzichte van A
op één van de volgende gronden:
- A' bestrijkt een groter gebied dan A (omvat b.v. A als bijzonder geval), terwijl
ook in het nieuwe gebied bevredigende toetsingsresultaten zijn verkregen;
- A' levert in hetzelfde gebied betere toetsingsresultaten op;
- A' betekent qua logisch model een vereenvoudiging t.o.v. A (het economisch
principe, vgl. 3;1;3);
of op een combinatie van deze gronden. Korter uitgedrukt: A' verklaart meer, verklaart
beter, verklaart eenvoudiger, of een combinatie hiervan.
Het komt voor, vooral in de exacte wetenschappen, dat op grond van deze
overwegingen gemakkelijk kan worden besloten tot de superioriteit van A' boven A
(of omgekeerd), wanneer eenmaal voldoende en voldoende betrouwbare
toetsingsresultaten ter beschikking staan. Zeer vaak echter wordt de beslissing
bemoeilijkt doordat of de drie bovengenoemde punten verschillen in verschillende
richting te zien geven (b.v. A' verklaart beter, maar minder dan A), òf de voorwaarde
van vergelijkbaarheid niet vervuld is (b.v. A' is nog niet voldoende in zijn
consequenties onderzocht, of: de toetsingsresultaten van beide theorieën zijn nog
onvoldoende of onvoldoende betrouwbaar). Vandaar, dat een zeer groot aantal
theorieën geacht moet worden door het forum noch te zijn verworpen noch te zijn
aanvaard. A' en A blijven naast elkaar bestaan, totdat hopelijk in een later stadium
beider nomologische netwerken voldoende zijn uitgewerkt om daarop een definitieve
1
voorkeursbeslissing te baseren.

1

Misschien nog vaker komt er later een nieuwe, derde theorie in het spel, die eventueel
elementen van A en A' beide bevat; en beide verdringt.
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Evenals verwerping geschiedt ook aanvaarding van een theorie - door het forum meestal op grond van vergelijking met andere, minder bevredigende theorieën. Is
dit het geval, wordt dus een theorie aanvaard omdat zij relatief het beste beschikbare
logisch-begripmatige model levert, dan heeft die aanvaarding gewoonlijk een
uitdrukkelijk voorlopig karakter. De beslissing blijft provisorisch, omdat bijvoorbeeld
het nomologische netwerk nog te arm is, de explicitering nog niet ver genoeg
gevorderd, de confirmatie nog ontoereikend. Het (probabilistische) risico dat in
aanvaarding besloten ligt - al dan niet exact berekenbaar, vgl. 4;1;2 - wordt nog te
groot geacht. Men besluit alleen, dat de theorie verkieslijk is boven andere bekende
theorieën - maar de mogelijkheid wordt niet uitgesloten geacht, de hoop is niet
opgegeven dat een nieuwe theorie, eventueel de onderhavige in gemodificeerde
vorm, beter zal blijken.
Het komt voor dat een theorie op deze relatieve basis wordt aanvaard ondanks
het feit dat het nomologische netwerk niet alleen lacunes, maar in het resultaten-deel
ervan ook strijdigheden te zien geeft: strikt afgeleide voorspellingen, die niet zijn
uitgekomen. De tolerantie ten deze hangt sterk af, enerzijds, van de mate waarin
de theorie, ondanks haar tekortkomingen toch superieur is aan andere bekende
theorieën, en anderzijds, van de vraag hoeveel hoop men (nog) heeft op de
constructie van een beter model. Het is bijzonder moeilijk, de overwegingen die
hierbij een rol spelen in een formule te vangen: het forum, dat is de geschiedenis
van de wetenschap in kwestie, beslist uiteindelijk.
De forum-beslissing kàn er een zijn van absolute aanvaarding. De hypothesen
in de theorie worden dan ‘wetten’ (vgl. voetnoot 2, p. 79), de theorie zelf wordt als
bereikte wetenschappelijke kennis geregistreerd - en eventueel opgenomen in de
‘algemene ontwikkeling’, en in de schoolboeken. Dat de zon in het centrum van ons
zonnestelsel staat, dat de planeten daaromheen bewegen, dat de aarde er één van
is, en dat zij rond is, en draait - dit alles is tegenwoordig aanvaard; het is geen theorie
meer maar ‘kennis’. Hetzelfde geldt voor het periodiek systeem van de elementen
en hun atoom-structuur, voor de erfelijkheidswetten van Mendel, en, in de
psychologie bijvoorbeeld voor de Gestalt-wetten met betrekking tot de visuele
waarneming van figuren. Hoewel deze (voormalige) theorieën en hypothesen geen
van alle ooit strikt geverifieerd konden worden (4;1) - evenmin als de bewering dat
alle mensen sterfelijk
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zijn, of, beter geformuleerd (vgl. 3;4;3, voorbeeld 1), binnen een 150 jaar na hun
geboorte sterven - zijn zij toch aanvaard. Sommige ervan zijn aanvaard ondanks
evidente tekortkomingen en uitzonderingen (b.v. de erfelijkheidswetten en de
Gestalt-wetten).
Zelfs absolute aanvaarding van een theorie betekent niet: aanvaarding, in deze
vorm, als onaantastbare waarheid. Niet alleen bij duidelijk onvolmaakte, maar ook
bij de meest onaanvechtbaar schijnende theorieën zijn modificaties, of zelfs revoluties
in de denkbeelden, niet geheel uitgesloten. Einstein's revisie van Newton's
gravitatiewetten is zelf alweer een schoolvoorbeeld geworden. Andere voorbeelden
zijn de negatieve universele hypothesen over de onmogelijkheid van een generatio
spontanea - ontstaan van leven uit dode materie - en van de onmogelijkheid van
‘waarneming’ buiten de bekende zintuigen om (E.S.P. =extra sensory perception);
twee hypothesen, aan de weerlegging waarvan tegenwoordig tenminste hard wordt
gewerkt. Met andere woorden: ook absolute aanvaarding van een theorie of
hypothese - waardoor deze kennis, resp. wet wordt - betekent hoogstens:
aanvaarding als tenminste een deel van de waarheid.
Tenslotte kan nog worden opgemerkt, dat een theorie, ook als het forum noch tot
verwerping, noch tot absolute noch tot relatieve aanvaarding ervan heeft besloten,
door afzonderlijke onderzoekers of groepen onderzoekers (voorlopig) kan worden
aanvaard, als werktheorie of werkhypothese (vgl. 2;2;5 en 2;3;3). De theorie heeft
dan vooral de betekenis van een geraamte voor het denken, een organisatorisch
schema, dat dient als hulpmiddel voor een systematische
empirisch-wetenschappelijke bewerking van het werkelijkheidsgebied, dat erdoor
wordt bestreken. Zij wordt aanvaard en gehandhaafd niet zozeer omdat zij als theorie
sterk staat, maar in de eerste plaats om haar heuristische betekenis, d.w.z. omdat
zij, via de expliciterings- en confirmatie-mogelijkheden die zij biedt, aanleiding geeft
tot onderzoekingen, die leiden tot het vinden van nieuwe empirische feiten en
samenhangen. Deze vermeerderen op zichzelf reeds onze kennis van het gebied
in kwestie. Verder wordt gehoopt dat de werktheorie, òf ondersteund door òf
gemodificeerd naar aanleiding van deze feiten, in aanvaardbare theorie zal kunnen
worden omgezet (vgl. 2;3;3).
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4;2;3 Theorieontwikkeling.
Uit de bespreking van de functie van een werktheorie of werkhypothese, die enerzijds
deductief uitgewerkt, empirisch gespecificeerd (geëxpliciteerd) en getoetst wordt,
en anderzijds dient voor een betere theorievorming, en uit de herhaalde vermeldingen
van ‘modificaties’ van een theorie of hypothese naar aanleiding van strijdige
bevindingen, zal wel duidelijk zijn geworden, dat theorie-ontwikkeling een complex
proces is. De wijze waarop een theorie tot stand komt, is uiteraard niet te beschrijven
in termen van één cyclus, met één fase van theorie- en hypothesevorming en één
fase van toetsing. Niet alleen vereist de explicitering (3;3;1) op zichzelf gewoonlijk
al een groot aantal toetsingen, maar ook vereist iedere poging tot modificatie in het
model een nieuw begin van de hele procedure. De spiraal van het voortschrijdend
wetenschappelijk onderzoek draait voortdurend verder, en alleen in termen hiervan,
dat is in termen van een opeenvolging van toetsingscycli, kan het proces van
theorie-ontwikkeling worden beschreven. Er is daarbij een voortdurende
wisselwerking tussen feitelijke bevindingen en theoretische analyses; vaak wordt
een theorie afwisselend getoetst en omgebouwd. Er wordt weliswaar telkens
gestreefd naar kritische gevallen c.q. experimenten, die het mogelijk maken te kiezen
tussen concurrerende modellen - maar de toetsingsresultaten werpen ook telkens
weer nieuwe vragen, nieuwe theoretische problemen op. Men kan ook eenvoudig
zeggen: er wordt gezocht naar relevante oorzakelijke factoren. Dit zoeken geschiedt
met behulp van het ‘variërende experiment’ of, als experimentatie onmogelijk of
onnodig is, in ieder geval met behulp van variërende tentatieve interpretaties en
hypothesen, die telkens getoetst en geëvalueerd worden.
In dit proces is een strenge scheiding van exploratie en toetsing niet altijd mogelijk.
De uitkomsten van toetsings-onderzoekingen krijgen namelijk, zodra een theoretische
modificatie wordt overwogen - en dit kan onmiddellijk erna geschieden of reeds
tijdens de toetsing aan de orde zijn - in dit nieuwe kader weer de status van
exploratie-resultaten. Het is echter methodologisch van groot belang een strenge
onderscheiding te handhaven. Een theoretische modificatie is nooit een eindpunt
van het wetenschappelijke onderzoek; evenmin als het speciale geval: een ad hoc
hypothese (vgl. 2;1;6). De gemodificeerde theorie behoeft opnieuw confirmatie door
scherpe toetsingsonderzoekingen aan nieuw materiaal.
Het is ook hier van belang te onderscheiden tussen het abstract-
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theoretische model van een theorie en haar empirische referenties. In geval een
theorie niet geheel voldoet, kan men ten aanzien van modificatievoorstellen dikwijls
in principe twee kanten op. Men kan òf het model zo strikt mogelijk handhaven en
de empirische referenties zo zeer versmallen, dat de theorie binnen het aldus
beperkte gebied een bevredigende verklaring geeft; òf men kan de algemene
strekking handhaven, of zelfs verruimen, ten koste van de precisie en
gedifferentieerdheid van het model (vgl. 2;3;4). In de psychologie van het leren vindt
men hoofdzakelijk de resultaten van de eerste keuze, in het proces van
theorie-vorming herhaaldelijk gemaakt: exacte modellen voor een zeer beperkt
(geworden) gebied van verschijnselen (THORNDIKE 1932; SKINNER 1938; HULL 1943).
In de Gestalt-psychologie hebben vele onderzoekers het omgekeerde gedaan. Wat
vrij exact gold voor de visuele waarneming van figuren (RUBIN 1921; WERTHEIMER
1923), is vaag en op sommige punten tegen de feiten in (RÉVÉSZ 1938, p. 76-77)
gegeneraliseerd naar andere waarnemingsgebieden - andere zintuigen, meer
abstracte (ap)perceptie, denkprocessen - zodat van de oorspronkelijk vrij
gedifferentieerde theorie alleen enkele vage principes en begrippen overbleven (vgl.
Révész' kritiek op Guillaume, Koffka, Köhler en Katz, in RÉVÉSZ 1953). Beide
oplossingen zijn in principe mogelijk. Men kan trouwens ook langs beide wegen bij
een ‘theorie’ belanden, die men als zodanig tenslotte beter kan laten vallen: in het
eerste geval omdat zij over bijna niets een zeer preciese, in het tweede omdat zij
over bijna alles een al te vage kennis verschaft.

4;2;4 Ontwikkeling van theoretische begrippen.
Een aspect van de zojuist besproken wisselwerking tussen toetsingsuitkomsten en
(nieuwe) theorievorming, dat speciale aandacht verdient, is dat van de ontwikkeling
van theoretische begrippen, in dit proces. We hebben gezien, hoe begrippen ten
behoeve van de toetsing van hypothesen vaak empirisch gespecificeerd worden
door middel van operationele definities. De vraag is nu, hoe na de toetsing, bij de
evaluatie, de empirische bevindingen terugwerken op het begrip, en hoe de
wisselwerking tussen het begrip en de bevindingen met empirische specificaties
ervan zich verder voortzet.
Dit proces is van grote betekenis. Theoretische begrippen en onderscheidingen,
van hogere of lagere abstractie-graad, hebben zelden een eens-voor-al gegeven
betekenis. Hun inhoud en betekenis worden,
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behoudens een mogelijke surplus-betekenis (2;3;6), in hun steeds groeiende
nomologische netwerk gaandeweg geëxpliciteerd (vgl. 3;3;2); zij komen grotendeels
voort uit onderzoekingen en onderzoek-resultaten. Zij krijgen vorm en inhoud mede
op grond van empirische uitkomsten, zij groeien mee met het nomologische net.
Soms worden hun grenzen scherper, soms verschuiven zij; soms wordt een begrip
geëcarteerd, of gesplitst, soms ook worden nieuwe begrippen gegenereerd.
Aan het proces van verscherping van (de grenzen van) een begrip zijn gewoonlijk
twee aspecten te onderscheiden: de uitwerking van het nomologische net van het
begrip, in theoretische relaties en deducties, empirische specificaties,
onderzoek-bevindingen (de drie typen A, B en C genoemd in 3;3;3) en het
gaandeweg afslijten van de surplus-betekenis. Fraaie voorbeelden van het verloop
van dit proces zijn in de natuurkunde te vinden, in de geschiedenis van begrippen
als ‘kracht’, ‘energie’, maar ook: ‘atoom’, ‘molecuul’, ‘lichtgolven’, en dergelijke. In
geval van meer empirische (attribuuts-) begrippen bestaat de uitwerking van het
nomologische net voor een belangrijk deel uit de opstelling van een operationele
1
definitie en uit het verkrijgen van onderzoek-resultaten daarmee. Het afslijten van
de surplus-betekenis komt dan hierop neer, dat gaandeweg de operationeel
gedefinieerde variabele door het forum wordt aanvaard als een adequate, ‘volstrekt
dekkende’ representant van het begrip. Is dit laatste bereikt, dan is er geen
surplus-betekenis meer. Het begrip en de variabele zijn praktisch identiek geworden;
de empirische specificatie is nu voortaan van het type as - zonder verlies aan
algemeenheid (vgl. 3;2;1 en 3;3;5).
Een zeer eenvoudig gedachtevoorbeeld - de volgende analyse berust niet op een
historische studie - is de ontwikkeling van een begrip als ‘verhoging’ of ‘koorts’, vóór
en na de uitvinding van de koortsthermometer. Het oorspronkelijke klinische begrip
- aanzienlijk ouder dan de thermometer - had, gebaseerd als het was op diverse
observaties aan het ziekbed, ongetwijfeld een vagere maar ook een wat andere
inhoud dan het moderne. Er was stellig een surplus-betekenis (die trouwens nog is

1

Wij vereenvoudigen hier en in het volgende in zoverre, dat er ook sprake kan zijn van
verschillende operationele definities van eenzelfde begrip, zodat het bijbehorende stel
variabelen het oorspronkelijke begrip gaat vervangen. Dit geldt in het bijzonder voor het
voorbeeld van de intelligentie (tests), dat op de volgende bladzijden aan de orde komt.
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terug te vinden in het volksbegrip ‘koude koorts’ in de zin van: ‘koortsigheid’ zonder
temperatuurverhoging). Na een aanvankelijk gebruik van de thermometer met een
zeker gepast wantrouwen - naar wij mogen aannemen zó, dat de klinische beslissing
over de (mate van) verhoging niet alléén op grond van de thermometer werd
genomen - bleek het nieuwe instrument al gauw zo betrouwbaar en diagnostisch
bruikbaar te zijn, dat een perfecte identificatie ontstond. De instructies van de
operationele definitie geven nu aan waar, hoe en hoe lang de thermometer moet
worden aangelegd, en eventueel welk normaal aantal graden (b.v. 37°, misschien
met kleine variaties per individu en naar het uur van de dag, van het afgelezen
aantal moet worden afgetrokken; en het resultaat is tegenwoordig eenvoudig de
verhoging: er is een volstrekte dekking ontstaan.
In de gedragswetenschappen zijn niet gemakkelijk zulke absolute gevallen van
afslijten van een surplus-betekenis te vinden. Gevallen van relatieve verscherping
van de begripsinhoud, door de terugwerking van operationele definities en
onderzoek-resultaten op het begrip, zijn echter zeer frequent. Wij moeten hierbij
afzien van de gevallen, waarin de onderzoeker zich opzettelijk strikt aan de
operationele definitie houdt, dus waarin hij een eventuele aanvankelijke
surplus-betekenis negeert of afsnijdt (in de psychologie bijvoorbeeld bij de invoering
van interveniërende variabelen; vgl. 2;3;6 en daar genoemde literatuur). Laten wij
deze gevallen buiten beschouwing, dan zien wij dikwijls dat het begrip en de
operationele definitie ervan zich naar elkaar toe bewegen: het begrip wordt scherper.
Zo weten wij nu stellig beter wat wij in de differentiële psychologie met een term als
‘intelligentie’ bedoelen, ook al aanvaarden wij misschien niet geheel de
samengestelde operationele definitie, die in 3;3;5 werd gegeven. Hetzelfde geldt
voor begrippen als ‘instelling’ (Einstellung, set), ‘angst’, ‘extraversie-introversie’, de
mate van ‘cohesie’ van een groep, ‘status’, ‘sociale rol’, en dgl., steeds dank zij de
diverse empirische specificaties die daarvoor gebruikt zijn geworden. Als een begrip
bruikbaar blijkt, dan wordt voor zijn betekenis en inhoud het zich uitbreidende
nomologische net relatief steeds belangrijker en de overblijvende surplus-betekenis
relatief onbelangrijker. Dit is eigenlijk de ideale ontwikkeling van een theoretisch
begrip.
Een theoretisch begrip-zoals-bedoeld behoeft echter allerminst bruikbaar te zijn.
In dat geval kan het, op grond van onderzoekingen, worden
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verschoven, gesplitst of geëcarteerd. De differentiële psychologie biedt een veelheid
van voorbeelden. Als men de geschiedenis van het intelligentie-begrip, b.v. sinds
TAINE (1870) zou nagaan, dan zou men stellig zowel een verschuiving van de
begripsinhoud, als een graduele verscherping, als een aantal thans aanvaarde
splitsingen kunnen aantonen (factoranalytische studies, THURSTONE en THURSTONE
1941; vgl. ook FRENCH 1951). Een ander interessant voorbeeld is dat van Heymans'
‘secundaire functie’. Aanvankelijk gepostuleerd als een fundamentele
temperaments-dimensie, werd het, nog door Heymans zelf en door zijn leerlingen,
in verschillende richtingen empirisch gespecificeerd (WIERSMA 1906; HEYMANS 1932,
hfdst. 2, 1, 2). De verschillende operationele definities bleken echter onvoldoende
samen te hangen; verschillende ‘maten’ voor de secundaire functie vertoonden
nul-correlaties (VAN DER VLEUGEL 1939). Het begrip was dus niet in zijn
oorspronkelijke pretentie te handhaven. Het werd weliswaar niet met zoveel woorden
geëcarteerd - het forum doet zelden expliciete uitspraken - maar het ‘geraakte op
de achtergrond’. Toch bleek de grondgedachte niet dood te zijn: zij was al eerder
opgedoken (GROSS 1902) en zij dook ook later in andere vormen herhaaldelijk weer
op. Hoewel Eysenck zich in zijn pogingen om in een dynamische persoonlijkheidsleer
‘conditioneerbaarheid’ centraal te stellen niet op Heymans maar voornamelijk op
Pavlov beroept (EYSENCK 1957b; PAVLOV 1927), is zowel de inhoud als de
experimentele ontwikkeling van dit nieuwe begrip opmerkelijk analoog aan die van
de ‘secundaire functie’ - helaas inclusief de rapportering van nulcorrelaties
(BARENDREGT 1961, hfdst. 10).
Eysenck's werk vóór de laatstgenoemde publikatie kenmerkt zich intussen door
het streven een begripsontwikkeling (verscherping) als hier beschreven doelbewust
tot stand te brengen. Zijn methode van objectieve test-batterijen en criterium-analyse
is erop gericht fundamentele persoonlijkheids-begrippen (-dimensies) zoals
‘neuroticisme’, ‘extraversieintroversie’, zo grondig, adequaat en objectief operationeel
te definiëren, dat de resulterende variabelen voortaan als representanten van die

1

De keuze van dit gebied is, behalve dat het voor de hand ligt vanwege de veelheid van
testmethoden die operationele definities leveren, willekeurig. Op ieder gebied van wetenschap
zijn belangwekkende begripsontwikkelingen te vinden, die de terugwerking van methoden
en uitkomsten op de inhoud van het begrip en de verdere wisselwerking illustreren.
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begrippen kunnen worden aanvaard (door het forum) - zonder ‘surplusbetekenis’
dus (EYSENCK 1947, 1952b; vgl. ook CATTELL 1946 en 1957).
Tenslotte is een belangrijke mogelijkheid deze, dat nieuwe begrippen niet aan
een vooraf opgestelde theorie of aan een populaire opvatting worden ontleend,
maar voortkomen uit empirische bevindingen. Ook dit komt regelmatig voor. Bij
toetsingsonderzoek blijkt bijvoorbeeld dat een bepaalde voorspelling in de ene
conditie wel, in de andere niet uitkomt. Deze bevinding is zelf geen toetsingsresultaat
- want dit was niet voorspeld - maar zij geeft aanleiding tot een nieuwe
hypothesevorming, waarin een begrip figureert, dat op deze bevinding gebaseerd
is. Men vergelijke hiertoe bijvoorbeeld de pogingen tot ontwikkeling van zgn.
‘response sets’, oorspronkelijk alleen storende neigingen van de invullers van
vragenlijsten (b.v. om ‘maar ja te antwoorden’ of om het sociaal meest wenselijke
antwoord te geven, ongeacht eigen mening of gevoelens), tot
persoonlijkheids-variabelen (zie b.v. CRONBACH 1950; BASS en BERG 1959).
De term die gekozen wordt, het nieuwe begrip, kan eventueel aansluiten bij
bestaande onderscheidingen, die reeds in oudere theorieën of opvattingen gebruikt
zijn; maar ook dit behoeft niet zo te zijn. Markante voorbeelden van dit laatste zijn
te vinden in Cattell's exuberante begripsvorming (CATTELL 1957). Zoals hij de
factoranalyse voor het onderzoek van persoonlijkheid en motivatie hanteert, kan
men dit een methode tot het genereren van nieuwe theoretische begrippen noemen.
Of deze nieuwe begrippen waardevol zijn zal moeten blijken uit verdere
onderzoekingen, en uit de forumdiscussie.

4;3 Normen voor de publikatie van theorieën en hypothesen
4;3;1 ‘Toetsbaarheid’: nodig en voldoende.
In het voorgaande hebben wij het deductieve proces en de principes van de
confirmatie, alsmede de eisen die daaraan en die daarbij van wetenschappelijk
standpunt gesteld moeten worden, wat nader leren kennen. Wij hebben gezien, dat
begrippen alleen wetenschappelijk bruikbaar zijn als zij tenminste, eventueel via
andere begrippen, kunnen
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worden ontwikkeld (of: geëxpliciteerd) tot op adequate wijze operationeel
gedefinieerde variabelen. Wij hebben gezien, dat hypothesen alleen als zodanig
wetenschappelijk acceptabel zijn als zij kunnen worden gespecificeerd tot
voorspellingen. Wij hebben gezien, dat deze voorspellingen strikt verifieerbaar
moeten zijn en tevens relevant met betrekking tot de hypothese(n), waaruit zij zijn
afgeleid. Enzovoorts. De vraag is nu of wij uit al deze bevindingen meer uitgewerkte
normen kunnen afleiden voor de formulering van theorieën en hypothesen.
Daarmee keren wij in feite tot het onderwerp van 3;1 terug. Wij willen het probleem
nu echter concreter stellen: Aan welke eisen moet de onderzoeker bij het formuleren
van een theorie of hypothese in een als wetenschappelijk bedoelde publikatie
voldoen? Wij beperken ons hier tot het formuleren in een wetenschappelijke
publikatie, omdat de onderzoeker alleen daarin uitdrukkelijk in een communicatie
met collega's treedt, waaraan formele eisen te stellen zijn.
In 3;1 zagen wij, dat (de expositie van) een theorie of hypothese logisch consistent
(3;1;2), economisch van vormgeving (3;1;3) en toetsbaar (3;1;4) moest zijn en dat
zij moest worden gepresenteerd met omlijnde empirische referenties (3;1;5). Dit
viertal eisen kunnen wij nu allereerst tot één reduceren, namelijk de eis van
toetsbaarheid, in een iets ruimere betekenis van dit begrip.
Bij de bespreking van het toetsbaarheidsprincipe werd al gesteld, dat dit op twee
manieren kan worden gehanteerd: als een absolute minimumeis - er moeten
tenminste enkele duidelijke verbindingen van theorie naar empirie zijn - en als een
relatieve kwaliteit, die een theorie of hypothese in meerdere of mindere mate kan
bezitten. Hanteren wij nu, naast de absolute minimum-eis, die uiteraard gehandhaafd
blijft, deze tweede, relatieve, opvatting van ‘toetsbaarheid’ zo, dat iedere vermijdbare
belemmering van een zo ruim en zo gevarieerd mogelijke toetsing als in strijd met
het toetsbaarheidsprincipe wordt beschouwd, dan blijkt dat de drie andere principes
hieronder te subsumeren zijn. Men zou nog kunnen menen, dat nu het begrip
‘vermijdbaar’ moeilijkheden oplevert, of eventueel apart gedefinieerd zou moeten
worden. Dit is echter niet nodig. In zijn relatieve toepassing moeten schendingen
van het principe bij vergelijking blijken. De theorie of hypothese wordt vergeleken
met een alternatief model (met empirische referenties) hetzij bestaand hetzij terwille
van de kritiek opgesteld. Men kan het criterium dus weliswaar
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niet ‘blind’ toepassen; maar men kan wel van geval tot geval, aan de hand van het
criterium, aantonen dat en hoe het beter had gekund.
De redenering met betrekking tot de logische consistentie is heel eenvoudig.
Voorzover de expositie van de theorie contradicties bevat, moet het mogelijk zijn
uit de theorie, streng logisch, verschillende consequenties af te leiden, die onderling
strijdig zijn - dat is het criterium voor het bestaan van contradicties. Voor zover dit
het geval is, voldoet de theorie dan echter ook niet aan de eis van toetsbaarheid;
men kan immers niet tot voorspellingen geraken op een basis van strijdige uitspraken.
Verder: voorzover de formulering van een theorie niet economisch is, moeten er
overbodige begrippen en/of beweringen in voorkomen; ‘overbodig’ in de betekenis
van: logisch niet nodig voor de uitwerking van de theorie tot toetsbare consequenties
1
in het werkelijkheidsgebied, dat zij pretendeert te bestrijken - dat is het criterium
voor een nieteconomische formulering. Als dit het geval is, dan voldoet de theorie,
wat die overbodige begrippen en/of beweringen betreft, ook niet aan de eis van
toetsbaarheid.
Tenslotte: voorzover de empirische referenties van de theorie of hypothese niet
scherp omlijnd zijn, is niet duidelijk voor welk gebied of universum van verschijnselen,
gevallen, gebeurtenissen, condities of personen zij geldig wordt geacht. Door deze
onzekerheid met betrekking tot de intenties en pretenties van de theorie wordt de
toetsing, aan ‘nieuw materiaal’, belemmerd: men weet niet of het nieuwe materiaal
onder het universum valt, men kan de theorie niet adequaat op de proef stellen.
Wij kunnen dus met het toetsbaarheidsprincipe, in een iets ruimere opvatting,
volstaan.
Is nu deze toetsbaarheidseis te formaliseren, d.w.z. te gieten in de vorm van
formele, bijvoorbeeld logisch-syntaktische regels?

4;3;2 Verschillende forum-conventies.
Hoewel het principe van de toetsbaarheidseis, in de hierboven gegeven
gerelativeerde vorm, nog steeds zeer eenvoudig is, vereist het nu toch een
beoordeling ‘van geval tot geval’, waarbij moet worden aangetoond ‘hoe het beter
had

1

De problemen van de beslissings-vraag, wèlk van twee gegeven, qua verklarend vermogen
equivalente, logische modellen het ‘eenvoudigste’ is, worden hier terzijde gelaten (vgl. 3;1;3).
Als er echter een aantoonbaar verschil in economie is, is dit ook onder het
toetsbaarheids-gezichtspunt te brengen.
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gekund’. Het lijkt weinig waarschijnlijk, dat een dergelijk principe te formaliseren is.
Bovendien hebben wij bij de uitwerking van het wetenschappelijke proces, met name
in het hoofdstuk over de confirmatie (4;1 en 4;2), herhaaldelijk slechts betrekkelijke
eisen kunnen stellen. Soms hebben wij, ook na een scherpe, principiële formulering,
water in de wijn moeten doen en ons uiteindelijk moeten beroepen op het ‘forum’
van wetenschappelijke onderzoekers, waaraan het laatste woord moest worden
gegeven. Het is niet mogelijk, als samenvatting van het voorafgaande, nù strakke
regels te gaan stellen ten aanzien van de vorm, die een theorie of hypothese wel
of niet mag hebben. Integendeel, de consequentie van de hier volgehouden
wetenschapsopvatting is, dat wij de mogelijkheid zowel als de wenselijkheid van
een logisch-analytisch (taal-)criterium voor toetsbaarheid afwijzen. Dit betekent dus,
dat wij de vraag naar de kritiek op de formulering van theorieën of hypothesen uit
een oogpunt van toetsbaarheid in beginsel terug-delegeren aan het forum.
Het betekent echter niet, dat de discussie thans gesloten zou zijn. De vraagstelling
wordt alleen gemodificeerd. Het probleem wordt nu: Welke eisen moet (of kan) het
forum aan de formulering van theorieën en hypothesen uit een oogpunt van
toetsbaarheid stellen om zijn, in de voortgang van de wetenschap zo belangrijke
kritisch-beoordelende werk te kunnen doen? Het zal blijken, dat hiervoor wel degelijk
zekere normen zijn aan te geven.
Voor een deel hebben de eisen, die wetenschappelijke vakgenoten in de
onderlinge kritiek en uitwisseling aan elkaars - en aan hun eigen - werk in dit opzicht
stellen, het karakter van conventies. Dit blijkt reeds uit het feit, dat in verschillende
tijden en in verschillende culturen verschillende eisen worden gesteld. Van Newton
is bekend, dat hij de publikatie van zijn gravitatie-theorie, ter verklaring van de
bewegingen der planeten, lange tijd in portefeuille heeft gehouden, alleen omdat
hij er nog niet in was geslaagd het bewijs te leveren, dat de door hem voor
massapunten ontwikkelde gravitatie-wetten onveranderd van toepassing zouden
zijn op homogene bollen. In een zo belangrijke en, in de letterlijke zin,
wereldomvattende theorie was dit slechts een detail van de mathematische
uitwerking; niettemin wachtte hij met de publikatie tot hij ook dit onder de knie had.
Men heeft wel eens opgemerkt, dat moderne theoretische natuurkundigen aanzienlijk
minder terughoudend zijn met de publikatie van hun theorieën. Omgekeerd worden
in de wiskunde de bewijzen van
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grote 19de-eeuwse mathematici van wel degelijk geaccepteerde theorema's
tegenwoordig veelal als onjuist, als niet scherp genoeg, beschouwd: de normen van
het forum hebben zich gewijzigd. Evenzo komt veel van de kritiek op Freud's werk
en met name op zijn klinische confirmatiemethoden voort uit het feit, dat er onder
psychologen en, in mindere mate, onder psychiaters tegenwoordig een veel scherper
kritischmethodologisch besef en inzicht bestaat dan Freud in zijn tijd mogelijkerwijs
kon hebben. Hetzelfde geldt voor sociologie en antropologie: ook daar is, getuige
de talrijke boeken over methodenleer, het forum scherper geworden en lastiger te
bevredigen. De grote belangstelling voor grondslagen-onderzoek, voor epistemologie
(kennistheorie) en methodologie, en met name de logisch-empirische stromingen
daarin hebben hun invloed doen gelden, en doen dit nog.
Daarnaast zijn er - nog steeds - vrij duidelijke verschillen in de publikatienormen
tussen verschillende wetenschapsgebieden, met name bijvoorbeeld tussen de grote
groepen van de (exacte) natuurwetenschappen enerzijds en de groep der
cultuurwetenschappen anderzijds. Een ander voorbeeld: in de medische
wetenschappen, internationaal gehandicapt, in dit opzicht, door een academische
opleiding die wel moeilijk is maar weinig werkelijk wetenschappelijke scholing geeft,
worden nog vaak confirmatiemethoden gebruikt, die op andere gebieden van
wetenschap niet meer zouden worden geaccepteerd. Dit geldt met name, wanneer
de medicus zich buiten het somatische vlak in de preventieve of in de sociale
geneeskunde of in de psychiatrie beweegt. Ook hier wordt ongetwijfeld hard gewerkt
aan de verscherping van de forum-eisen - of misschien liever aan de totstandkoming
1
van een wetenschappelijk forum, met autoriteit - maar er is toch nog een verschil
te constateren met andere wetenschappen.
Tenslotte zijn er ook binnen één wetenschap verschillen tussen verschillende
landen, culturen en groepen - d.w.z. verschillen tussen de eisen van wat men
plaatselijke ‘fora’ zou kunnen noemen.

1

Een speciale moeilijkheid is waarschijnlijk, behalve de opleiding, dat de sociale positie van
de medische wetenschap juist in de sector van de ‘mental health’ gemakkelijk tot het ontstaan
van met het forum ‘concurrerende’ autoriteits-verhoudingen en -groeperingen leidt, waarin
het gezichtspunt van de methodologie van het sociaalwetenschappelijke onderzoek weinig
invloed heeft. Het is hier echter niet de plaats om op deze kwestie verder in te gaan.
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Willen wij nu niet zonder methodologische noodzaak discrimineren tussen
verschillende wetenschappen en culturen, dan moeten wij ons trachten los te maken
van dat wat bijvoorbeeld alléén Angelsaksische of Amerikaanse, of wat alléén
natuurwetenschappelijke conventie is. Is het mogelijk algemene minimum-eisen,
voor de tegenwoordige tijd te formuleren? Wat kan men ten aanzien van de publikatie
van theorieën en hypothesen niet, wat kan men wel eisen?

4;3;3 Op zoek naar minimum-eisen.
De eis, dat men een theorie of hypothese pas publiceert, als men de juistheid ervan
heeft bewezen, is uiteraard niet te handhaven. Wij hebben reeds gezien, dat de
positieve universele deterministische en de probabilistische hypothesen, waarin de
wetenschap het meest geïnteresseerd is, niet kunnen worden bewezen, maar alleen
kunnen worden geconfirmeerd.
Kan men eisen, dat de onderzoeker het abstracte model van zijn theorie geheel
heeft uitgewerkt tot in een strikt (eventueel symbolisch) logische, volmaakt sluitende
vorm - en eventueel, dat hij alle mathematische en/of logische bewijzen van
samenhangen binnen dat model heeft geleverd (vgl. het genoemde voorbeeld van
Newton hierboven)? Ook deze eis is niet te handhaven - hoe nuttig een dergelijke
strenge bewerking ook kan zijn - aangezien voor vrij veel theorieën, zeker in de
sociale wetenschappen, een dergelijke strikte, c.q. axiomatische vormgeving (nog)
niet de meest adequate is (vgl. 2;3;1).
Moet men dan eisen, dat de onderzoeker slechts dan tot publikatie van een theorie
of hypothese overgaat, als hij tenminste in belangrijke mate door eigen onderzoek
tot de confirmatie ervan heeft bijgedragen? Deze eis wordt in feite wel ongeveer
gehandhaafd in de Amerikaanse academische psychologie. Men publiceert een
theorie of hypothese in het algemeen slechts in combinatie met een verslag of
discussie over de op basis daarvan verrichte toetsingsonderzoekingen; en deze
onderzoekingen moeten een streng en bij voorkeur experimenteel karakter dragen.
Naar ‘volledigheid’, in de explicitering en in het onderzoek der consequenties, behoeft
niet te worden gestreefd, wel echter naar economie in de vormgeving. Een theorie,
die veel verder gaat dan dat, wat in het beschikbare empirische materiaal kon worden
getoetst, wordt niet geaccepteerd. Theoretiseren los van toetsingsonderzoekingen
en -resultaten, of alleen op basis van klinische ervaringen en/of van ‘puur verbale’,
op menselijke begrip
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(Verstehen) of fenomenologisch schouwen gebaseerde overwegingen, komt niet
in aanmerking.
Voor dit empirische standpunt is ongetwijfeld veel te zeggen. Men bespaart het
forum de veelheid van gratuiete theorieën en programma's, die bijvoorbeeld zo
kenmerkend is voor de Europese psychologie. De onderzoeker wordt als het ware
gehouden aan het principe: Wat je beloofd hebt, moet je ook doen. Of liever: Beloof
niet iets (in je theorie), vóórdat je iets gedaan hebt (op het punt van
wetenschappelijke toetsing). Aan de andere kant bestaat het gevaar, dat in een
geestelijk klimaat, waarin dit beginsel wordt gehuldigd, nooit grote beloften zullen
worden gedaan, die men niet zo één, twee, drie kan waarmaken; d.w.z. dat grote,
omvattende theorieën of hypothesen niet licht zullen opbloeien. Als het
economie-principe in de forum-kritiek al te strikt wordt gehandhaafd, bestaat het
risico, dat het wetenschappelijk werk stuk-werk wordt: een mozaïek van weliswaar
op elkaar aansluitende steentjes, waarin echter de grote lijn, de waarlijk vruchtbare,
c.q. geniale gedachte ontbreekt. Men kan dit bezwaar ook meer principieel
formuleren: het empiristische economie-principe brengt, zó opgevat, de zo
noodzakelijke vrijheid van theorie- en hypothesevorming in het gedrang.
Samenvattend kunnen wij zeggen, dat de empiristische eis, dat een hypothese
slechts gepubliceerd mag worden, indien en voor zover de onderzoeker tevens
empirisch toetsingsmateriaal ter confirmatie aandraagt, weliswaar zeer nuttig kan
zijn, maar niet noodzakelijkerwijze gesteld moet worden. Zij leidt tot een in veel
opzichten nuttige en praktische, maar toch ook voor de wetenschapsontwikkeling
wel wat gevaarlijke en uiteindelijk willekeurige beperking. Er is geen sprake van,
dat een niet door empirische toetsings-bevindingen ondersteunde theorie of
hypothese om die reden géén aanleiding tot een zinvolle forumkritiek en
wetenschappelijke uitwisseling zou kunnen geven.

4;3;4 Expliciteringsplicht.
Willen wij alleen minimum-eisen stellen, dan mag men dus wel een theorie of
hypothese zonder exactempirisch toetsingsmateriaal publiceren. Maar wel moet die
theorie of hypothese scherp ‘toetsbaar’ zijn. Is ze dat niet, dan is een voortbouwen
erop, door toetsingsexperimenten, door herhalingen en aanvullingen ervan door
andere onderzoekers, onmogelijk: het forum kan zijn werk niet doen.
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Dit betekent in verband met onze vraagstelling, dat de onderzoeker, die een theorie
of hypothese publiceert, moet aantonen dat en hoe zij toetsbaar is. Op hem rust
niet de empirische bewijs-last, noch geheel noch gedeeltelijk - dat zou teveel
gevraagd zijn - maar wel de expliciterings-plicht. Hij moet tenminste op een aantal
punten aangeven, op welke wijze zijn theorie of hypothese kan worden geëxpliciteerd
en kan worden getoetst aan verifieerbare en relevante voorspellingen. Alleen als
hij dit doet, kan het forum op zijn bijdrage voortbouwen, hetzij kritisch hetzij door
toetsingsonderzoek met betrekking tot de aangegeven consequenties.
De kritiek van het forum kan dan bijvoorbeeld gericht zijn tegen de aangegeven
deductieve uitwerking, tegen de explicitering. Hier kunnen de principes van 3;1 weer
in het geding worden gebracht. De criticus kan bijvoorbeeld lastige vragen stellen
over de empirische referenties (pretenties) van de theorie of hypothese: voor welke
populatie wordt zij geacht te gelden (3;1;5)? Of hij kan zoeken naar inconsistenties
en vaagheden in de begripsvorming (3;1;2) of naar gebreken ten aanzien van de
falsifieerbaarheid (3;1;4). Misschien acht hij bepaalde begrippen of begripsrelaties
in het theoretische model niet logisch noodzakelijk (3;1;3) en daarmee niet empirisch
vruchtbaar (toetsbaar). Ook kan de criticus van mening zijn, dat in de uitwerking
aangegeven voorspellingen, ook al zouden zij uitkomen, niet voldoende relevant
zijn ten opzichte van de hypothese waarover zij informatie moeten verschaffen.
Dergelijke kritiek komt veel voor in wetenschappelijke discussies. Zij kan echter
alleen vruchtbaar zijn, als de onderzoeker, die de theorie of hypothese publiceert,
metterdaad een uitwerking van zijn gedachtegang tot in toetsbare consequenties
heeft gegeven.
De noodzaak van explicitering, door de onderzoeker die de theorie publiceert,
spreekt wat betreft de mogelijkheid van toetsing door andere onderzoekers - leden
van het forum - voor zichzelf. Is deze eis namelijk niet in voldoende mate vervuld,
dan kunnen andere onderzoekers niet empirisch voortbouwen op de theorie of
hypothese. Proberen zij dan op eigen gelegenheid te expliciteren en bepaalde
specificaties tot voorspellingen uit te werken en te toetsen, dan kan de ontwerper
van de theorie of hypothese - als de voorspellingen niet uitkomen - altijd retireren
met: Maar zo heb ik het (d.i. de explicitering) niet bedoeld; hij heeft het helemaal
verkeerd begrepen. Ook deze situatie komt, helaas, veel voor in de
wetenschappelijke discussie, althans in de sociale weten-
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schappen. Onthoudt de ontwerper zich dan ook verder van eigen expliciteringen en
van eigen toetsingsonderzoekingen, dan blijft de expliciteringslast op de verkeerde
schouders rusten. De ontwerper blijft ‘geloven’ in zijn theorie, laat de explicitering
en toetsing aan anderen over en behoudt zich het recht voor, wanneer het niet
uitkomt te zeggen dat het verkeerd is gedaan.
‘Zo heb ik het niet bedoeld’ of ‘Hij heeft het verkeerd begrepen’ kan men alleen
voortdurend blijven zeggen, als men zelf zijn bedoelingen niet heeft duidelijk gemaakt.
In de wetenschap moet geëist worden, dat iedere deelnemer aan de uitwisseling
althans streeft naar maximale duidelijkheid. Wat betreft de formulering van
hypothesen en theorieën betekent dit, dat de ontwerper ervan zelf moet expliciteren.
Over de vraag hoe ver die explicitering moet gaan is nog wel een zekere discussie
mogelijk; misschien behoeft niet te worden geëist dat de experimentele
toetsings-opzet tot in details door de ontwerper zelf wordt aangegeven. Maar in
ieder geval zal hij de wegen, waarlangs specificaties tot verifieerbare voorspellingen
kunnen worden bereikt, zelf duidelijk moeten aangeven.

4;3;5 Falsifieerbaarheid.
Deze norm voor de publikatie van theorieën en hypothesen - die uiteraard behalve
op de ontwerper ook op de aanhanger toepasbaar is, voorzover deze pretendeert
wetenschapsbeoefenaar te zijn - kan nog in één opzicht nader worden uitgewerkt.
Wij hebben in het voorgaande herhaaldelijk gezien, dat in het wetenschappelijke
bedrijf negatieve confirmatie, c.q. ‘falsificatie’ een bijzonder belangrijke rol speelt.
Wij hebben gezien, dat een deterministische, positieve universele hypothese niet
kan worden geverifieerd (in engere zin), maar wel kan worden gefalsifieerd (4;1;1).
Wij hebben gezien, dat het bij voorspellingen, die niet aan de eis van
verifieerbaarheid voldoen, met name zeer vaak juist aan de falsifieerbaarheid schort
(3;4;3). Wij hebben gezien, dat men het bestaan van een statistisch verband
gewoonlijk aantoont door een alternatieve hypothese (nulhypothese) te weerleggen
(4;1;2). En tenslotte hebben wij gezien, dat de ‘relevantie’ van een uitkomst van een
onderzoek - positief of negatief - vooral wordt bepaald door de mate, waarin door
die uitkomst één (of meer) hypothese(n), c.q. alternatieve hypothesen, worden
weerlegd of verzwakt (4;1;3). Een theorie of hypothese is, ceteris paribus, des te
waardevoller naarmate zij

A.D. de Groot, Methodologie

133
meer ‘riskeert’; en zij is waardeloos, als er in de formulering geen weerleggings-risico
wordt genomen.
Dit betekent, dat ook bij de explicitering die van de ontwerper (of aanhanger) van
een theorie of hypothese wordt geëist, speciale aandacht moet worden gegeven
aan de mogelijkheid van negatieve confirmatie. Wie een hypothese publiceert, dient
dus met name aan te geven, hoe ‘crucial experiments’ kunnen worden opgezet, die
zouden kunnen leiden tot de weerlegging c.q. het opgeven van de hypothese. Wie
een theorie ontwerpt, dient zelf aan te geven, welke veronderstellingen hij daarin
als centraal beschouwt, hoe hij zich denkt, dat juist deze veronderstellingen aan
een kritische toetsing kunnen worden onderworpen, en in welke mogelijke uitkomsten
hij aanleiding zou vinden om zijn theorie verworpen te achten.
Hiermee zijn tenslotte toch vrij concrete normen gesteld. Deze hebben weliswaar
niet op de vormgeving van theorieën en hypothesen qua formulerings- resultaat
betrekking, zoals wij misschien aanvankelijk hebben gehoopt. Zij hebben echter wel
betrekking op het vormgeven als handeling, in het sociale veld van de
wetenschappelijke communicatie en samenwerking. Dit resultaat is in
overeenstemming met de in deze studie gehuldigde opvatting van wetenschap als
een specifieke, streng genormeerde, uitgesproken sociale activiteit.
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5. Van formulering naar toetsing en evaluatie
5;1 De opzet van toetsingsonderzoek
5;1;1 Vrijheid van keuze.
In dit hoofdstuk zal een overzicht worden gegeven van alles wat er in het
empirisch-wetenschappelijke proces geschiedt na de formulering van de theorie of
hypothese, in geval een onderzoeker een toetsing onderneemt. In termen van de
cyclus (1;4) zullen wij nu dus het gebeuren in de derde, vierde en vijfde fase als één
geheel behandelen.
Daarbij zal de bespreking van de voorbereiding, c.q. de experimentele opzet van
het toetsingsonderzoek (fase 3 in hoofdzaak) begrijpelijkerwijze de meeste ruimte
opeisen: 5; 1 en 5; 2. De uitvoering van de toetsing (fase 4) - voorzover daarover
van methodologisch standpunt nog iets te zeggen is na een goede voorbereiding en de evaluatie van de uitkomsten (fase 5) zullen worden besproken in 5; 3.
Men kan de voorbereiding van het toetsingsonderzoek zien als een reeks van
keuzen of beslissingen, die de onderzoeker moet nemen. De eerste keuze is die
van het onderwerp in ruime zin: de theorie of hypothese die hij wil toetsen. Daarop
aansluitend volgen andere beslissingen; bij elk daarvan heeft de onderzoeker een
zekere vrijheid van keuze.
In de eerste plaats zal het in het algemeen niet mogelijk zijn de gekozen hypothese
- laat staan een theorie - in zijn geheel te toetsen. De onderzoeker zal zich
waarschijnlijk gedwongen zien één of enkele consequenties uit de hypothese te
toetsen, er zullen deductieve verbijzonderingen, van het type bd (vgl. 3;2;1) nodig
zijn. Hij moet kiezen, welke van de expliciteringsvertakkingen (3; 3) hij wil
onderzoeken.
In de tweede plaats zal het dikwijls noodzakelijk zijn tot verbijzonderen-
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de empirische specificaties over te gaan, d.i. tot specificaties van het type bs (vgl.
3;2;1). Met name geldt dit voor de omzetting van begrippen, zoals gebruikt en
bedoeld in de te toetsen hypothese, tot empirisch objectief manipuleerbare
variabelen. Bepaalde operationele definities zullenmoeten worden gekozen, zodanig
dat het begrip kan worden gebruikt als onderscheidings- instrument bij de toetsing.
De operationele definitie van de variabele - een serie instructies, zoals we gezien
hebben (3;3;4) - levert dit ‘instrument’. Als er geen beschikbare, eerder toegepaste
operationele definities (instrumenten) voorhanden zijn, moet men er een opstellen;
m.a.w. de onderzoeker moet soms zelf het begrip instrumenteel realiseren - en
daarvoor een passende procedure kiezen.
In de derde plaats moet de onderzoeker bepaalde keuzen doen met betrekking
tot de toetsings-procedure zelf. Betreft het een experimentele toetsing, dan moeten
de details van het experiment worden geregeld. Het zal misschien nodig zijn de
populatie te beperken; er moeten steekproefbeslissingen worden genomen; de gang
van zaken, de instructies aan de proefleider(s) moeten vooraf worden vastgelegd;
misschien moeten controle-groepen worden georganiseerd of -materiaal worden
verzameld; en dgl. Sommige van deze praktische uitvoerings-beslissingen brengen
opnieuw verbijzonderingen van de probleemstelling (van de typen bd of bs) met
zich mee; andere gaan niet met verlies aan algemeenheid gepaard (ad of as). Het
komt ook voor dat de probleemstelling zich op grond van
experimentatie-overwegingen verschuift - wat geen bezwaar behoeft te zijn zolang
men binnen het nomologische net van de te toetsen hypothese blijft, bijvoorbeeld
in een andere vertakking.
In de vierde plaats, tenslotte, moeten bepaalde beslissingen worden getroffen
over de logische confirmatieprocedure, d.w.z. over de wijze waarop men de
uitkomsten van de toetsing wil verwerken tot een conclusie over de vraag in hoeverre
de gestelde hypothese geconfirmeerd wordt. Het duidelijkste ligt dit in geval van
statistische confirmatie-methoden wordt gebruik gemaakt: men moet, eventueel,
een nulhypothese opstellen, een statistische toets en confirmatie-criteria (o.a. een
significantieniveau) kiezen.
Dit alles behoort bij de voorbereiding. Is deze klaar dan kan de uitvoering van het
onderzoek volgen en tenslotte de evaluatie van de uitkomsten.
Er is dus, ten duidelijkste, een aanzienlijke vrijheid voor de onder-
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zoeker. Ook als hij zich heeft vastgelegd op een bepaalde theorie of hypothese,
kan hij kiezen welke consequenties hij precies zal onderzoeken en hoe hij dit wil
doen. De mogelijke keuzen zijn daarbij lang niet altijd vooraf gegeven, met andere
woorden: er is speelruimte voor een zekere creativiteit, althans voor inventiviteit.
Met name bij experimentele onderzoekingen kan het maken van een geraffineerde
experimentele toetsings-opzet een kunst zijn, die niet alleen oefening (en dikwijls:
organisatievermogen) vergt, maar ook vindingrijkheid en fantasie.
De fantasie die hier gevraagd wordt, in het empirische c.q. experimentele vlak de ‘kunst van de experimentator’ - is intussen van andere aard dan de ‘kunst van
de theoreticus’, die correspondeert met de vrijheid van ontwerp, die in hoofdstuk 2
werd besproken (vgl. met name 2; l; 2). De twee kanten van de
wetenschapsbeoefening, de logisch-theoretische en de empirisch-feitelijke (vgl. o.a.
2; 2; 1), komen hier weer duidelijk naar voren. Bekwaamheid op het ene gebied
gaat niet altijd samen met bekwaamheid op het andere. Er zijn uitgesproken theoretici
en uitgesproken experimentatoren. Zoals bekend wordt deze onderscheiding in de
natuurkunde systematisch gehanteerd (experimentele en theoretische fysica). In
1
de gedragswetenschappen is dit niet het geval, maar toch kan ook daar de
onderscheiding bruikbaar zijn. Zelfs in de niet-experimentele cultuur-wetenschappen
kan men de creativiteit van de denker, de theoreticus, stellen tegenover de
inventiviteit van de vorser, de veldonderzoeker, de observator.
Voorzover de onderzoeker inderdaad vrijheid van keuze heeft bij het opzetten
van een toetsingsonderzoek, voor zover toetsen (c.q. experimenteren) een kunst
is, kunnen er evenmin als bij de hypothesevorming strikte normen worden gehanteerd
voor wat mag en wat niet mag. Wel kunnen aanbevelingen worden gegeven,
mogelijkheden worden genoemd en beperkingen van de keuzevrijheid worden
besproken. Deze komen in de volgende paragrafen aan de orde.

1

De oude term ‘experimentele psychologie’ werd veeleer gehanteerd om de tegenstelling tot
‘speculatief (d.i. niet-empirisch-wetenschappelijk)-psychologisch’ tot uitdrukking te brengen.
Hoewel nog wel eens wordt gesproken van experimentele psychologie, gewoonlijk in de zin
van psychologische functieleer (vgl. DE GROOT 1958; DUUKER 1959), heeft de term geen
systematische betekenis meer, zeker niet in de zin van de hier bedoelde tegenstelling.
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5;1;2 Confirmatieoverwegingen.
Evenmin als de vrijheid van ontwerp (2; 1; 2 e.v.) is de vrijheid voor de opzet van
een empirisch toetsingsonderzoek een onbeperkte vrijheid. Men kan het proces tot
aan de feitelijke toetsing inderdaad beschrijven als een reeks keuzen, een reeks
beslissingen - maar deze keuzen moeten uiteraard verstandig zijn. Zij worden voor
een belangrijk deel zelf weer bepaald, althans ingeperkt, door theoretische en
praktische overwegingen. Op ieder keuze-, op ieder vertakkingspunt zijn er gewoonlijk
betere en minder goede alternatieven; de onderzoeker moet verschillende criteria
in aanmerking nemen en tegen elkaar afwegen om een verstandige beslissing te
kunnen nemen (vgl. NEWCOMB in zijn introductie van FESTINGER en KATZ 1953, p. 1).
Een belangrijke groep van overwegingen bij zulke beslissingen hangt samen met
de zorg voor een optimale confirmatie-waarde van de te verkrijgen uitkomsten.
Voorbereiding van het toetsingsonderzoek houdt niet alleen in, dat men vooraf, tot
in details, de toetsingsprocedure vastlegt en organiseert, om de kans op mislukking
zo klein mogelijk te maken (vgl. 5;1;3), maar ook, dat men zich vooraf rekenschap
geeft van de confirmatie- en evaluatie-procedure. De vraag waar het om gaat, en
die vooraf moet worden gesteld, doordacht en liefst zo scherp mogelijk beantwoord,
is deze: ‘Als ik mijn toetsingsonderzoek zó inricht, en als ik dan een bepaalde
uitkomst krijg - uitkomen of niet uitkomen van een bepaalde voorspelling - in hoeverre
zal ik daaruit dan conclusies kunnen trekken met betrekking tot de hypothese (of
theorie), die ik wil toetsen?’ Deze vraag kan worden gesplitst in verschillende, zij
het onderling samenhangende, soorten overwegingen met betrekking tot de
confirmatiekwestie, die van grote betekenis zijn om verstandige keuzen te doen
voor de toetsings-opzet.
Ten eerste: hoe relevant is de, door deductie verkregen, experimentele
vraagstelling (de voorspelling en de mogelijke uitkomsten daarvan) voor de te toetsen
theorie of hypothese? Is de keuze van de te toetsen consequentie goed? Betreft
het een fundamentele assumptie? Is de ‘logische afstand’ tot de hypothese of theorie
niet groter dan nodig is? Wat wordt aangetoond en, vooral, wat wordt weërlegd door
een bepaalde bevinding? (vgl. 4; 1; 3). En, zeker niet het minst belangrijk: is de
deductie juist, volgt de voorspelling werkelijk uit de theorie, zal men (d.w.z. het
forum) daartegen geen bezwaar kunnen maken?
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We weten, ten tweede, dat de empirische vraagstelling niet alleen door deductie in
engere zin, door strikt logische stappen uit de hypothese is afgeleid, maar ook via
empirische specificaties (vgl. 3; 2). Zijn deze acceptabel? Met name:
vertegenwoordigen de variabelen-zoals-bepaald nog in voldoende mate de
begrippen-zoals-bedoeld (vgl. 3; 2; 1, 3; 3; 4, en 4; 2; 4)? Zijn de operationele
definities voldoende adequaat aan de begrippen, zijn de juiste methoden en
instrumenten gekozen, en zijn deze instrumenten objectief, betrouwbaar en valide
(vgl. hfdst. 6, 7 en 8)? In de gedragswetenschappen en de sociale wetenschappen
komt het vaak voor dat de onderzoeker zelf de instrumentele realisering van sommige
van zijn begrippen moet verzorgen: is dit optimaal en bevredigend gedaan?
Representeert de variabele het begrip nog voldoende, dus zo dat men achteraf de
bevinding met betrekking tot de operationeel gedefinieerde variabele - met zeker
voorbehoud eventueel, maar toch ook met zeker recht - kan generaliseren tot een
conclusie met betrekking tot het begrip? Het behoeft geen nader betoog, dat het
voor de confirmatiewaarde van de experimentele uitkomsten van groot belang is dit
alles vooraf te analyseren.
Ten derde is het van belang dat de onderzoeker zich terdege rekenschap geeft
van mogelijke alternatieve (theoretische) interpretaties van het uitkomen (of
niet-uitkomen) van de voorspelling. Voor een deel betreft dit de vraag naar mogelijke
andere theoretische modellen, die misschien de uitkomst evengoed zouden kunnen
verklaren, m.a.w. de vraag of de toetsingsopzet voldoende scherp discrimineert
tussen verschillende theorieën (vgl. 4; 1; 3).
Een speciale mogelijkheid, waarvan het van bijzonder veel belang is haar te
voorzien, is al eerder ter sprake gekomen (vgl. 3;4;2): interpretatie van de uitkomst
door een zogenaamde storende factor. Schematisch kan men dit geval als volgt
illustreren. Men wil bijvoorbeeld een statistisch verband tussen A en B aantonen,
zeg: A's zijn relatief vaker B dan niet-A's; en men zou inderdaad bij het
toetsingsonderzoek vinden, dat significant meer A's dan niet-A's B zijn. Dit wordt
nu echter bijvoorbeeld geïnterpreteerd als een gevolg van het feit, dat in de
onderzoek-steekproef - niet in de populatie - de A's tevens relatief vaker C waren;
terwijl het bekend (of zelfs alleen maar waarschijnlijk) is, dat er een verband tussen
C en B bestaat. Ergo: de onderzoek-bevinding zegt niets over het verband tussen
A en B in de populatie, dat men wilde aantonen. Anders uit-
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gedrukt: door de aanwezigheid van de storende factor, i.c. de scheefgetrokken
steekproef, waren, volgens deze kritiek, voor de uit de theorie in kwestie afgeleide
voorspelling de verifieerbaarheidscondities niet vervuld (vgl. 3;4;2). Het is van groot
belang zulke mogelijke C-interpretaties zelf te voorzien, en dan te trachten de opzet
van het onderzoek zó te veranderen dat zij redelijkerwijze kunnen worden
uitgeschakeld. In de gedragswetenschappen van de mens is dit uitschakelen van
‘storende factoren’ bij de toetsingsopzet één van de grootste zorgen van de
onderzoeker. Zoals we in het vervolg van dit hoofdstuk en in hoofdstuk 6 nog zullen
zien, gaat het daarbij vaak om overwegingen van objectiviteit; d.w.z. de storende
factor is: contaminatie van de steekproef of van het onderzoekmateriaal door
‘subjectieve factoren’. Het is zaak de steekproef of steekproeven zo te trekken en
de onderzoek-condities zo te regelen, dat zulke alternatieve interpretaties bij voorbaat
worden uitgesloten.
Ten vierde is een meer technisch type van confirmatie-overwegingen van groot
belang bij de onderzoek-opzet, namelijk: statistische overwegingen. De vraag uit
welke populatie men een steekproef zal trekken en hoe deze getrokken zal worden
kan dikwijls alleen mede op statistische gronden verstandig worden beantwoord.
Hoe groot moet de steekproef zijn (hoeveel gevallen), om via de bedoelde
(statistische) bewerkingen voldoende zekere conclusies mogelijk te maken? Welke
bewerkingen zal men toepassen, welke statistische toets is het meest adequaat?
Welk significantie-niveau zal men kiezen, en zal er één- of tweezijdig worden
getoetst? Bij de overwegingen, die de keuze van een efficiënte toetsingsopzet
bepalen, spelen de statistische een vooraanstaande rol. Weliswaar

1

Een moeilijkheid is, dat men eenzelfde ‘storende factor’, naar gelang van het gezichtspunt
dat men inneemt en van het accent dat men wil leggen, op zoveel verschillende manieren
kan beschrijven: ‘de (theoretisch afgeleide) voorspelling was niet verifieerbaar’; ‘de (feitelijk
gegeven) voorspelling was wel verifieerbaar maar niet relevant’; ‘de voorspelling vermocht
niet te discrimineren tussen twee theoretische modellen of verklaringswijzen’; ‘de steekproef
was niet goed getrokken’; ‘het materiaal was gecontamineerd’; eventueel ook, als de
laatstgenoemde bezwaren in dit vlak verholpen hadden kunnen worden: ‘de experimentele
condities waren niet scherp genoeg gesteld.’ Deze veelheid van beschrijvingswijzen
correspondeert met een veelheid van mogelijkheden om de toetsingsopzet te verbeteren waartussen een, verstandige, keuze moet worden gedaan. Wij hebben hier met een speciaal
geval van een algemeen verschijnsel te doen: altijd wanneer er bij een toetsingsonderzoek
‘iets niet klopt’ - b.v. ook als een uit een theorie afgeleide hypothese wordt weerlegd of niet
wordt bevestigd - is er ruimte voor verschillende opvattingen over de oorzaak hiervan. Men
kan dus ook op verschillende punten repareren (modificaties aanbrengen, vgl. 4; 2; 3).
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is de grote aandacht die in boeken over ‘experimental design’ wordt gegeven aan
statistische overwegingen bij de experimentatie (vgl. b.v. EDWARDS 1956) in
belangrijke mate een gevolg van het feit, dat deze zich beter tot een technische,
specialistische uitwerking lenen dan de meer qualitatieve, die onder ten eerste, ten
tweede, en gedeeltelijk ten derde werden besproken. Dit neemt echter niet weg,
dat zij óók van groot belang zijn. Ook hiervoor geldt, dat de onderzoeker er goed
aan doet vooraf de gehele bewerkings- en statistische toetsingsprocedure in details
uit te werken en, per mogelijke uitkomst, te analyseren hoe dan de confirmatie en
evaluatie zal verlopen. Als het toetsingsonderzoek wordt uitgevoerd, moet dit alles
tot in details doordacht zijn en, qua te volgen procedures, vastliggen.

5;1;3 Praktische overwegingen.
Een andere groep van keuze-beperkende overwegingen is van meer praktische
aard. Voor een deel waren deze in de bovenstaande bespreking van de (‘ideale’)
confirmatie-overwegingen reeds begrepen, bijvoorbeeld daar waar sprake was van
een ‘efficiënte’ opzet. Dit begrip houdt immers in, dat men het doel bereikt met een
zo gering mogelijke inspanning: besteding van tijd, aantal proefpersonen,
instrumentarium, kosten. Dit is stellig een praktisch gezichtspunt - dat overigens
weinig toelichting behoeft. Hetzelfde geldt voor absolute beperkingen van
onderzoek-mogelijkheden, zoals die gesteld worden door het beschikbare budget,
de bekwaamheden van de beschikbare medewerkers, de verkrijgbaarheid van
gegevens, en dergelijke.
Een belangrijke praktische vraag is die naar de aanwezigheid van goede objectieve, betrouwbare en valide - instrumenten, voor de bepaling van de variabelen,
die men nodig heeft (tests, inclusief bewerkingswijzen van het te verkrijgen materiaal,
gestandaardiseerde schalen, enquêtemethoden en dgl.). Weliswaar kan de
onderzoeker soms op voldoende adequate wijze zelf zijn begrippen instrumenteel
realiseren, maar het komt ook vaak voor dat dit een zo omvangrijk (‘instrumenteel’,
vgl. 9; l; 3) onderzoek op zichzelf zou vergen, dat dit niet in aanmerking komt. Men
moet het dan dus hebben van bestaande, goed geijkte instrumenten - die in
1
Nederland helaas nog bijzonder zeldzaam zijn in de sociale wetenschappen.
Tenslotte is ook de beschikbaarheid van mechanische c.q.

1

In de (Nederlandse) psychologie doet zich dit gemis sterk voelen als een beperking van
research-mogelijkheden. In het huidige stadium ‘kan men geen beter werk doen dan
psychometrisch goed doorwrochte tests te construeren’ (DE GROOT 1960, p. 240). Dit geldt
vooral ook voor zgn. criterium-variabelen (vorderingentests op school b.v.). verder voor
persoonlijkheidsdimensies (BARENDREGT 1958, p. 441), etc. Ook de bewerkingsmiddelen
kunnen van dit gezichtspunt worden bezien: ze moeten er komen.
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elektronische hulpmiddelen voor de verwerking van het materiaal een factor van
belang, vooral op onderzoekgebieden waar men op ingewikkelde statistische
verwerkingswijzen (b.v. factor-analyse) en/of op grote aantallen gevallen aangewezen
is (BROUWER 1957).
Zo simpel en doorzichtig als het feit is, dat zulke praktische kwesties invloed
hebben op onderzoek-beslissingen, zo ingewikkeld en irrationeel is dikwijls de wijze
waarop zich die invloed in de onderzoek-praktijk doet gelden. Het succes van een
onderzoeker hangt waarschijnlijk voor een belangrijk deel af van zijn vaardigheid
om zulke praktische factoren te organiseren: financiële steun te krijgen; hulpmiddelen
(testmethoden, machines voor bewerkingen) te verkrijgen, of te vinden en te
gebruiken als zij in principe beschikbaar zijn; het onderzoekplan aan de beschikbare
gelden, hulpmiddelen en staf aan te passen. Wie niet gewend is aan veel technische
hulpmiddelen (geijkte objectieve methoden en tests, statistische
bewerkingstechnieken, sorteer- en rekenmachines), neemt ze dikwijls ten onrechte
1
niet, of op inadequate wijze, in zijn onderzoekplan op, ook dan als zij wel beschikbaar
zijn; wie er teveel aan gewend is, ziet gemakkelijk meer directe, eenvoudige
procedures over het hoofd. Hoewel het argument van geringe middelen - b.v. in
vergelijking tot de Verenigde Staten - vaak, en soms ook wel terecht, wordt
gehanteerd om afwezige of gebrekkige research te verontschuldigen, wringt de
schoen dikwijls op een andere plaats: onvoldoende staf, onvoldoende kennis van
de mogelijkheden en beperkingen van hulpmiddelen en technieken. Het is hier niet
de plaats om een casuïstiek van gangbare research-tekortkomingen in dit vlak op
te stellen. Het is echter wel zeker, dat deze praktische, zo men wil technische,
overwegingen bij de opzet en de voorbereiding van research-plannen
(toetsingsonderzoekingen of andere) veel meer aandacht verdienen dan zij, althans
in Nederland, dikwijls krijgen.

1

Een frequente beginners-fout is van de machinale verwerking te verwachten, dat zij bij een
weinig critisch en zonder duidelijke probleemstelling verzameld groot, ‘interessant materiaal’
vanzelf tot zinvolle hypothesen en toetsingsresultaten zal leiden: deus ex machina in de
letterlijkste zin. Zie voor een discussie over dit probleem o.a. C.O.P. 1959, p. 186, en de korte
bespreking daarvan in 5;1;4.
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Tot de praktische overwegingen kan men ook rekenen die van inpassing in een
groter plan, en die van aansluiting bij wat anderen hebben gedaan. Ook dit is een
punt van efficiëntie. Deze is in een individualistisch land als Nederland vaak ver te
zoeken. Men is te vaak geneigd eigen theorieën na te jagen en telkens weer iets
‘interessants’, nieuws te beproeven, in plaats van een consequente lijn te volgen:
voor research nodige tests te construeren of te vertalen, te ijken; ‘replicaties’ van
reeds eerder uitgevoerd onderzoek te verrichten (herhalingen van het onderzoek
met een andere steekproef); kortom: een steentje bij te dragen tot een reeds
ontworpen en gedeeltelijk opgetrokken gebouw, in plaats van telkens weer een
‘eerste steen te leggen’. Ook dit zijn praktische overwegingen van betekenis, die
meer aandacht verdienen dan zij vaak krijgen.

5;1;4 Het belang van analyse vooraf.
De beschrijving van het proces van voorbereiding van een toetsingsonderzoek als
een reeks keuzen, of als een reeks beslissingen met betrekking tot subproblemen
van het hoofddoel (namelijk de confirmatie van een hypothese), zal de lezer
misschien reeds aan hoofdstuk 1 (met name 1:2) hebben herinnerd. De planning
van een toetsingsonderzoek is inderdaad in principe niet zo verschillend van planning
en doelgericht denken voor andere doeleinden. Waar het op aankomt is het vooruit
zien en analyseren van consequenties. Ook de schaker doet dat wanneer hij een
plan opstelt of zetten vooruitberekent om tot de keuze van een zet te komen.
De researcher heeft echter het voordeel dat hij niet gedwongen is het bij ‘mentaal
proberen’ (1;1;4) te laten. Hij kan van papier en potlood gebruik maken, van allerlei
vormen van exploratief proberen, en hij mag ‘consulteren’ - middelen, die de schaker
althans tijdens de partij ontzegd zijn. Het is van groot belang deze middelen uit te
buiten om tot een zo doordacht mogelijke toetsingsopzet te geraken. In verband
met de keuzevrijheid van de onderzoeker, en vooral, in verband met de diversiteit
van research-problemen en -situaties, kan men voor de uitwerking van de regel,
dat ‘alles vooraf moet worden doorgeanalyseerd’, natuurlijk geen strikte normen
opstellen. Er zijn echter wel enkele mogelijkheden te noemen en aanbevelingen te
geven.
Een zo volledig mogelijke uitwerking op papier van de toetsings- (c.q.
experimentele) opzet vooraf, is in ieder geval sterk aan te bevelen. Deze moet dan
bevatten:
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een korte expositie van de theorie, een formulering van de te toetsen hypothese(n);
een precieze weergave van de deducties die tot de te verifiëren voorspellingen
leiden;
een beschrijving van de te gebruiken instrumenten - in de ruimste zin - compleet
met instructies voor hun hantering (operationele definities) tot en met de bepaling,
in een vastgelegde schaal (vgl. 7;2;2), van de te gebruiken variabelen;
een duidelijke bepaling van de universa waarop de hypothese en waarop de te
verifiëren voorspelling betrekking heeft;
een preciese beschrijving van de wijze waarop men steekproeven wil trekken of
samenstellen;
een vastlegging van de confirmatie-criteria, inclusief formulering van eventueel
gebruikte nulhypothese(n), keuze van statistische toets(en), significantieniveau en
resulterende confirmatie-intervallen (vgl. 3;4;2 en 4;1;3).
In aansluiting hieraan kan dan in het geschreven plan, naar gelang van het geval,
meer of minder aandacht worden besteed aan die verder strekkende, naar de theorie
en eventueel naar toepassing generaliserende confirmatie- en evaluatie-kwesties
die uiteindelijk de belangrijkste zijn.
De eis, dat dit alles vastgelegd moet zijn, wordt niet alleen gesteld uit
administratief-organisatorische overwegingen, d.w.z. om de toetsing (en de evaluatie)
zelf zo vlot en foutloos mogelijk te doen verlopen. Deze overwegingen kunnen
belangrijk genoeg zijn, maar belangrijker is het gebruik van voorlopige versies van
het onderzoekplan als ‘working paper’. Pas wanneer men alle stappen doordenkt,
dóórdat men ze moet uitschrijven, plegen zwakheden van de opzet, onduidelijkheden
met betrekking tot de confirmatie-vraag (5;1;2) en uitvoerbaarheidsproblemen (5;1;3)
scherp aan het licht te komen. Men kan ze dan trachten te verhelpen vóórdat men
voor het fait accompli van een mislukt onderzoek of een moeilijk interpreteerbare
uitkomst komt te staan.
In sommige gevallen kan het van groot belang zijn vooraf de consequenties uit
te werken, die een bepaalde empirische uitkomst zou hebben - stel dat deze
gevonden werd - voor het theoretische model, waarmee men meent te kunnen
werken. Hierbij kan het nodig zijn zich in mathematische details te begeven. Zo
werd bijvoorbeeld door Clyde H. Coombs bij het zoeken naar de psychologische
utiliteitsfuncties, die het menselijke gedrag
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bij wedden en kansspelen bepalen, vóórdat tot een experimentele opzet werd
besloten, geregeld de vraag gesteld en geanalyseerd, wat voor soort model
(mathematisch uitgewerkt) er precies zou moeten corresponderen met een bepaald,
empirisch mogelijk, gedragspatroon van de proefpersonen. Pas als dit duidelijk is,
dus als men de experimentele opzet zo heeft weten te maken, dat de uitkomsten
scherp discrimineren tussen verschillende acceptabele en duidelijke utiliteitsmodellen,
wordt tot experimentatie besloten (COOMBS 1958). Helaas komen zulke
overwegingsen discussie-processen, die aan het toetsingsonderzoek zelf zijn
voorafgegaan, vaak in de publikaties over het onderzoek nauwelijks meer ter sprake
- een reden te meer om er hier de nadruk op te leggen.
Na al het bovenstaande behoeft de betekenis van uitwisseling, onderlinge kritiek
en discussie, voor het tot stand komen van een goede opzet nauwelijks meer te
worden onderstreept. Eén vorm daarvan is consultatie van experts, een andere
groeps-discussie met collega's in de research, of, in universitair verband, met
assistenten en gevorderde studenten. Beide worden in Nederland nog steeds te
weinig consequent toegepast in de sociale- en gedrags-wetenschappen.
Onderwijs-experimenten, bijvoorbeeld zijn zelden gebaseerd op een voldoende
uitgewerkt plan (DE GROOT 1959a); en ook op andere gebieden wordt maar al te
vaak verzuimd de methodologische en/of statistische expert te raadplegen - of hij
wordt er bijgehaald als het onderzoek al is geschied en er niet veel meer te repareren
1
valt. Kritische groepsdiscussies zijn uiteraard vooral dan noodzakelijk als research
wordt verricht door samenwerkende personen of instituten. Het is dan zaak de
experimentele opzet tot het bittere einde dóór te analyseren en te organiseren,
d.w.z. totdat men er zeker van is dat een zó verricht onderzoek zinvol is (5;1;2) én
tot in details geregeld en vlot uitvoerbaar is (5;1;3). Maar ook wanneer de
organisatie-vorm van het onderzoek geen groeps-overleg vereist, kan
groeps-discussie bijzonder nuttig zijn indien zij op deze basis wordt gevoerd.
Voorwaarde is dan, dat er òf een tot in details uitgewerkte experimentele opzet
uitkomt, òf, eventueel, een zorgvuldig gemotiveerde groepsbeslissing, dat een
onderzoek langs de voorgestelde lijnen niet zinvol of niet goed genoeg uitvoerbaar
is. Ook in het universitaire onderwijs, en in het algemeen voor

1

Dit is b.v. een frequente klacht van de statistische advies-afdeling van het Mathematisch
Centrum. Er is echter wel de laatste jaren een duidelijke verbetering te bespeuren (z.w.o.
jaarboek 1959, p. 113).
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de opleiding van goede sociaal-wetenschappelijke onderzoekers kunnen hierop
gerichte discussie-groepen belangrijke diensten bewijzen.
Tenslotte moet nog als een belangrijk hulpmiddel voor de opstelling van een
goede onderzoek-opzet genoemd worden het empirische c.q. experimentele
vóór-onderzoek. Vooral bij meer omvangrijke, kostbare onderzoekingen is het zaak
risico's van mislukking of onduidelijkheid zoveel mogelijk vooraf uit te schakelen.
Dit kan vaak worden gerealiseerd door een zgn. pilot investigation, op kleine schaal.
Daarin beproeft men de gehele opzet aan de praktijk, nog niet om resultaten te
krijgen, maar om te zien ‘of het gaat’: of de verschillende onderdelen uitvoerbaar
zijn; of de situaties of condities, die men bijvoorbeeld experimenteel wil creëren en
vergelijken, inderdaad volgens plan intreden, en dgl. Soms is een vooronderzoek
alleen op bepaalde kritieke onderdelen gericht. Men wil bijvoorbeeld in een
groepsexperiment één van de proefpersonen het gevoel geven door de groep
verstoten te worden: heeft het middel dat men daartoe heeft uitgedacht - b.v.
vooropgezet frustrerend gedrag van pseudo-proefpersonen in de groep (HUTTE
1953, p. 15 e.v.) - inderdaad dit effect? De wenselijke omvang van zulke
vóór-onderzoekingen varieert naar gelang van het onderwerp, maar als algemene
aanbeveling kan zeker worden gesteld, dat het tenminste noodzakelijk is aan een
aantal gevallen vooraf te beproeven of de onderzoek-methode ‘werkt’. Zeer dikwijls
leidt dit tot verbeteringen in de instructies, tot het wegwerken van onduidelijkheden
en misverstanden, en dgl. - en het kàn leiden tot de, uiterst belangrijke, conclusie
dat de opzet niet deugt en radicaal moet worden veranderd, of opgegeven.
Deze paragraaf is sterk betogend, bijna propagandistisch gesteld. Dit is echter nodig
omdat in Nederland het belang van de voorbereiding van research nog steeds zeer
vaak onderschat wordt. Men wil te gauw beginnen, respectievelijk resultaten zien,
men is te individualistisch of te bang voor kritiek om anderen, experts en collega's,
erbij te betrekken; en het gevolg is een vloed van onderzoekingen en
onderzoekinkjes, die door gebreken in de opzet theoretisch onbeduidend en/of
praktisch vrijwel waardeloos zijn. Het is van groot belang, niet alleen dat de
onderzoekers en de onderzoekers-in-spe de hier beschreven technieken van de
toetsingsopzet beheersen, maar ook dat de opdrachtgevers, die de fondsen
verstrekken, van de betekenis ervan op de hoogte zijn. Welke gevolgen
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onvoldoende aandacht voor de opzet van een onderzoek kan hebben, en met name
welke worstelingen er daarna nodig kunnen zijn om tenslotte toch nog tot redelijke
resultaten te komen, is aan het geval van het zgn. Bazen-onderzoek duidelijk
beschreven in hoofdstuk 14 van het betreffende rapport (C.O.P. 1959).
Als praktische conclusie wordt daar gesteld, dat men erop moet rekenen, dat voor
een goed sociaal-wetenschappelijk onderzoek - als ruwe schatting - circa een kwart
van de tijd, de inspanning en het budget gaat zitten in de voorbereiding van de
(toetsings-)opzet. Verder wordt aanbevolen het maken van een opzet te beschouwen
als een zelfstandig onderdeel, waartoe apart opdracht wordt gegeven. Daardoor
blijft de belangrijke mogelijkheid open, dat of de research-groep of de opdrachtgever
kan besluiten, dat het oorspronkelijke onderzoekplan niet op zinvolle wijze uitvoerbaar
is. Een beslissing hierover kan men inderdaad pas op goede gronden nemen als
het onderzoek-plan voldoende is uitgewerkt.

5;2 Van formulering naar toetsing: een voorbeeld
5;2;1 Psychosomatische specificiteit.
Het proces in de derde fase, gezien als een reeks weloverwogen deductie- en
specificatie-keuzen, laat zich het beste nader toelichten aan de hand van een
voorbeeld. Daarvoor is hier een studie op het gebied van de psychosomatiek
gekozen, namelijk Barendregt's proefschrift: ‘De hypothese der psychosomatische
specificiteit getoetst aan de Rorschach-reacties van patiënten lijdende aan
asthma-bronchiale’ (BARENDREGT 1954).
Ook in dit onderzoek-verslag wordt nauwelijks gerept van de voorbereiding van
de experimentele opzet (vgl. 5;1;4), met de bijbehorende voor-onderzoekingen,
voor-analyses, en discussies, zoals die in werkelijkheid zijn gevoerd, onder meer
in de psychosomatische werkgroep (destijds onder leiding van J. Groen) en met de
promotor - dat is immers niet nodig voor een logisch strakke berichtgeving, waarnaar
Barendregt kennelijk heeft gestreefd. Wel nodig daarvoor, en in dit geval bijzonder
duidelijk en instructief uitgewerkt, is de weergave van de verschillende
keuze-beslissingen (deductie- en specificatie-stappen), die tenslotte tot de

A.D. de Groot, Methodologie

147
uiteindelijke vorm van de toetsingsexperimenten hebben geleid. Deze beslissingen
- verbijzonderingen van de vraagstelling in veel gevallen - zullen hieronder voor één
1
van de door Barendregt getoetste hypothesen achtereenvolgens worden besproken.
De toelichting is beknopt gehouden. De lezer wordt uitgenodigd de brug naar het
in 5;1 behandelde zelf te slaan, d.w.z. zich zelf nader rekenschap te geven van de
verschillende stappen en van de overwegingen waarop zij zijn gebaseerd.
De term psychosomatiek, die reeds suggereert dat het zal gaan om de samenhang
van psychische en somatische verschijnselen, wordt gewoonlijk speciaal gebruikt
voor onderzoekingen, die zich bezighouden met de werking van aetiologische
factoren van psychische aard bij het ontstaan en/of beloop van somatische
stoornissen (GROEN, VAN DER HORST en BASTIAANS 1951). Aangenomen wordt dat
dergelijke invloeden bestaan. Met name wordt aangenomen, dat zij in sterke mate
werkzaam zijn bij het ontstaan van een bepaalde groep ziekten, die dan ook
psychosomatosen worden genoemd: colitis ulcerosa, ulcus ventriculi, astma
bronchiale, e.a.
Over de wijze waarop men zich deze inwerking van het psychische op het
lichamelijke moet voorstellen, is vrij uitvoerig getheoretiseerd, mede op basis van
enkele fundamentele experimentele studies (o.a. CANNON 1929 en 1936). De
principiële kern van de gedachtegang is, dat men aanneemt, dat emoties en
spanningen functie-wijzigingen van het endocrien-vegetatieve apparaat kunnen
teweegbrengen, die met name op bepaalde organen kunnen inwerken: en dat
vervolgens deze functiewijzigingen c.q. -stoornissen bij veelvuldige herhaling of
lange duur van de eraan ten grondslag liggende emotionele spanningstoestanden
kunnen resulteren in organische afwijkingen (VAN DE LOO 1952, p. 61). In de
volksmond zegt men dan bijvoorbeeld: de zenuwen zijn hem op de maag geslagen
(de patiënt heeft onder invloed van bepaalde spanningstoestanden een maagzweer
ontwikkeld).
Een aantal onderzoekers op dit gebied heeft nu als eerste verscherping van deze
algemene theoretische gedachtegang de zgn. hypothese der psychosomatische
specificiteit gesteld. Daarin wordt aangenomen, dat er

1

De volgorde van behandeling wijkt in onze weergave om redenen van expositie enigszing af
van de door Barendregt aangehouden volgorde; afgezien van dit ondergeschikte verschil zijn
de hoofdlijnen van de redenering echter identiek.
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een specifiek verband bestaat tussen enerzijds de geaardheid van de psychische
spanningstoestanden en anderzijds de organen waarop deze zullen inwerken, dus
het psychosomatische ziektebeeld dat zal ontstaan. Aangezien de ‘geaardheid van
de psychische spanningstoestanden’, waarin iemand verkeert, afhankelijk is te
achten zowel van zijn uitwendige situatie, dus van de aard van de ‘situatieve druk’
waaraan hij blootstaat, als van zijn persoonlijke verwerkingswijze daarvan, dus van
zijn ‘karakter’, kan men, met Groen (GROEN, VAN DER HORST, BASTIAANS 1951), in
eerste instantie drie te verwachten consequenties deduceren en onderzoeken:
1. Met de aard van de ziekte correleren bepaalde eigenaardigheden in het
‘karakter’ (alleen bepaalde karakters zijn ‘vatbaar’ voor de specifieke
spanningstoestanden die de ziekte veroorzaken);
2. Bepaalde uitwendige (druk-)situaties correleren met bepaalde ziekten, waaraan
zij voorafgaan (alleen bepaalde uitwendige situaties kunnen de specifieke
spanningstoestanden teweegbrengen);
3. De wijze waarop door iemand met een bepaald ‘karakter’ de situatie waarin hij
verkeert wordt ervaren en verwerkt, is specifiek voor een bepaalde ziekte (vgl.
BARENDREGT 1954, p. 3).

De onder 1 en 2 genoemde consequenties zijn nog tamelijk ver verwijderd van de
eigenlijke studie van het ontstaan van de ziekte. Zij zijn echter gemakkelijker te
onderzoeken dan de onder 3 genoemde en zij lenen zich vrij goed tot wat men zou
kunnen noemen het bewijs van de existentie van tenminste een zekere mate van
specificiteit in de psychosomatische aetiologie.
Tot zover de hypothese der psychosomatische specificiteit, zoals deze door de
werkgroep-Groen gehanteerd wordt. De beschrijving van de achtergrond en de
inhoud van de hypothese - die eigenlijk veeleer een theorie is - is uiteraard onvolledig,
zolang de uitwerking van wat onder ‘bepaalde’ eigenaardigheden, ‘bepaalde’ situaties
etc. wordt verstaan, ontbreekt. Deze uitwerking is in de desbetreffende klinische
literatuur te vinden, zij het in min of meer omschrijvende, nog weinig scherpe vorm
(o.a. in ALEXANDER 1943; GROEN, VAN DER HORST en BASTIAANS 1951). Wij behoeven
daarop nu echter nog niet in te gaan.
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5;2;2 Verbijzonderingen van het probleem.
Barendregt heeft zich in zijn onderzoek alleen beziggehouden met de hierboven
sub 1 genoemde consequentie, dus met de specificiteit in de
‘persoonlijkheidsstructuur’. Dat is de eerste, logische, beperking; een verbijzondering
van het type bd (vgl. 3;2;1). Deze keuze werd door hem getroffen omdat hij, als
psycholoog, van psychologische tests als toetsingsinstrument wilde gebruik maken
(op. cit., p. 5).
Aangezien het echter bijzonder moeilijk is een begrip als ‘persoonlijkheidsstructuur’
op adequate en objectieve wijze operationeel te definiëren, was als eerste verdere
beperking een concentratie op bepaalde persoonlijkheidskenmerken noodzakelijk.
Dit moesten dan kenmerken zijn, die ten eerste door middel van psychologische
tests bepaalbaar waren - op voldoende adequate en objectieve wijze - en die ten
tweede logisch voortvloeiden uit dat wat er aan psychosomatische theorievorming
met betrekking tot de specificiteit aanwezig was. Deze theorie bestond op dit punt
nog hoofdzakelijk uit algemene beschrijvingen, gebaseerd op een overigens reeds
vrij uitgebreide klinische casuïstiek, van bij bepaalde ziekten behorende
karaktertypen. Hoewel deze beschrijvingen vrij vaag waren, en bij verschillende
onderzoekers niet altijd met elkaar in overeenstemming, was het toch zaak van de
hierin verwerkte ervaring en voorlopige theorie-vorming een zo goed mogelijk gebruik
te maken. Daarin naar voren springende en/of daaruit af te leiden karaktertrekken
moesten worden gekozen.
Wanneer een karaktertrek of persoonlijkheidskenmerk operationeel gedefinieerd
wordt met behulp van test-variabelen, dan krijgt het onderzoek daarnaar het karakter
van een onderzoek naar het voorkomen van bepaalde testgedragspatronen. Houden
wij nu verder alvast rekening met het feit, dat Barendregt zich in zijn onderzoek
speciaal met astma heeft beziggehouden en dat hij uit overwegingen van aansluiting
aan reeds verrichte onderzoekingen als instrument de Rorschach-test had gekozen,
dan kan de taakstelling in dit stadium van specificatie aldus worden omschreven:
Toetsing van de hypothese, dat bepaalde met behulp van de Rorschachtest adequaat
en objectief registreerbare gedragspatronen conform de klinische theorie voor
astma-patiënten karakteristiek zijn.
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Het zal duidelijk zijn, dat het proces van verbijzondering hier al vrij ver
voortgeschreden is. De verbijzonderingen zijn tot zover in hoofdzaak van het type
bd: de nader te bepalen persoonlijkheidskenmerken (eigenschappen,
gedragspatronen) kunnen als onderdeel van de persoonlijkheidsstructuur worden
gezien, de per test bepaalbare eigenschappen als een deelverzameling van alle uit
de theorie afleidbare eigenschappen, Rorschach-testvariabelen (-gedragspatronen)
op hun beurt als een deelverzameling van de vorige deelverzameling; de keuze van
astma uit de psychosomatosen tenslotte is ook keuze van een onderdeel (type bd).
De overwegingen waarop deze keuzen getroffen zijn, waren merendeels van
praktische aard (5;1;3): beperking omdat men niet alles tegelijk kan onderzoeken,
tests als aangewezen hulpmiddel juist voor de psycholoog in het team, de Rorschach
in verband met aansluiting aan reeds verricht onderzoek, en evenzo astma omdat
daarover meer werk was verricht -en omdat daarvoor in het bijzonder financiële
steun beschikbaar was (zie de mededeling daaromtrent, op. cit. tegenover p. 1).

5;2;3 Empirische specificatie van begrippen.
De uitwerking van deze taakstelling leidt noodzakelijk tot verdere verbijzonderingen.
Onder andere moeten de ‘bepaalde’ eigenschapsbegrippen worden gekozen en
door middel van objectief registreerbare Rorschach-gedragspatronen operationeel
worden gedefinieerd, c.q. instrumenteel gerealiseerd.
Wij bepalen ons nu verder eenvoudigheidshalve tot één van de zeven
(sub-)hypothesen, die in dit onderzoek werden getoetst, namelijk Barendregt's zesde
hypothese (op. cit., p. 20).
Volgens de theorie betreffende het karakter van astma-patiënten is voor hen
specifiek een vijandig geaarde agressiviteit; dit in tegenstelling tot de agressiviteit
van patiënten met ulcus ventriculi of duodeni, die volgens GROEN (1947, 1950) meer
van competitiegeest zou getuigen. Astma-patiënten koesteren meer of sterker dan
anderen vijandigagressieve wensen; maar zij houden deze in. Dit zou één van de
factoren zijn, die het voor astma-patiënten ook buiten de aanvallen kenmerkende
gevoel van benauwdheid of beklemdheid (Barendregt's 5de hypothese, op. cit., pp.
42-43) veroorzaken. ‘Weliswaar moeten wij dus aannemen,’ aldus Barendregt's
redenering (op. cit., p. 20), ‘dat deze wensen ingehouden worden, zodat zij zich in
het dagelijkse leven weinig of niet
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manifesteren, doch als zij er zijn, dan moeten er gedragsgebieden zijn waar deze
wensen zich wel uiten. Een van die gebieden zien wij in de reacties op de
Rorschach-test, omdat hierin zowel onbewuste als bewuste, zowel latente als
manifeste wensen zich kunnen openbaren.’
Laten wij deze redenering eens wat nader bekijken. De eerste stap: ‘dan moeten
er dus gedragsgebieden zijn waar deze wensen zich wel uiten’, is klaarblijkelijk
gebaseerd op het toetsbaarheidsprincipe (vgl. 3;1;4 en 4;3;1). Dit wordt hier
gehanteerd in deze vorm: Het heeft geen zin de (psychologische) hypothese van
ingehouden (of onbewuste) wensen te stellen, wanneer daarmee niet tevens wordt
aangenomen dat deze wensen zich op de een of andere wijze in de vorm van gedrag
manifesteren; het moet ergens uit kunnen blijken, anders is de hypothese niet
toetsbaar - en waardeloos. Het toetsbaarheidsprincipe in aanmerking genomen is
deze denkstap onaanvechtbaar, en er gaat géén algemeenheid mee verloren. Men
kan deze stap opvatten als een zuiver logische, van het type ad (vgl. 3;2;1); men
kan er ook de fundamentele, eerste stap naar de empirie in zien, die in ieder
onderzoek gemaakt moet worden, dus van het type as - hoewel er van ‘specificatie’
eigenlijk nog geen sprake is.
De redenering gaat echter verder. Barendregt neemt aan, dat zij zich (a) als
wensen, en (b) in de Rorschach zullen uiten. Aanname (a) betekent nauwelijks een
beperking, gezien het tegenwoordige, onder invloed van de psychoanalyse en
andere dieptepsychologische ideeën, zo sterk gedilateerde spraakgebruik met
betrekking tot termen als ‘wens’. Accepteert men eenmaal, dat een, hypothetisch
gestelde, ‘onbewuste wens’ óók een wens is, en dat de, vaak zeer indirecte en soms
symbolische, uitingsverschijnselen in het gedrag, die met een dergelijke hypothese
corresponderen, manifestaties van deze wens als wens zijn, dan is de conditie ‘uiting
als wens’ rekbaar. Zij betekent dan alleen: in overeenstemming met in de
psychologie, inclusief dieptepsychologie, gangbare theorieën en opvattingen over
1
wat een wens is en hoe deze zich kan uiten. Zo beschouwd is (a) dus nog geen
nieuwe specificatie. Aanname (b) is dit echter wel. Barendregt geeft dit zelf aan in
zijn formulering: ‘één van die gebieden’ (waar zulke wensen zich kunnen uiten) ‘zien
wij in de reacties op de

1

Tegen dit spraakgebruik zijn ongetwijfeld bezwaren in te brengen: het hypothetische karakter
van de beweerde aanwezigheid of werkzaamheid van onbewuste of ingehouden wensen
wordt erdoor aan het gezicht onttrokken. Dit is nu echter niet aan de orde; Barendregt sluit
zich bij het spraakgebruik aan.
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Rorschach-test’. Er kunnen dus ook andere zijn; en dat de Rorschach er één is,
wordt door hem aangenomen. Dit is dus een verbijzonderende empirische
specificatie-stap (type bs), die niet logisch dwingend is. Men kan in principe met
psychologische (theoretische en/of empirische) argumenten bestrijden, dat dit type
‘ingehouden wensen’ zich in de Rorschach moet, of zelfs kan, manifesteren - een
kwestie ter beoordeling voor het forum.
Accepteren wij de redenering, dan is het dus zaak aan te tonen, dat
astma-patiënten kenmerkend veel antwoorden in de Rorschach produceren, die
een vijandig karakter hebben. Daarvoor is een criterium nodig - wanneer is een
antwoord ‘vijandig’? - en een methode van scoring om een index van vijandigheid
te bepalen, die als maatstaf kan dienen bij de vergelijking van astmapatiënten met
anderen. Met andere woorden: het begrip ‘vijandige wensen koesteren’ moet nader
empirisch gespecificeerd worden totdat een instrument verkregen is, dat een
1
objectieve operationele definitie van een corresponderende variabele belichaamt.
De door Barendregt gekozen methode was een reeds eerder als Rorschachindex
voor vijandigheid aanbevolen en gebruikte, namelijk een door Elizur opgestelde
index voor ‘hostility’ (ELIZUR 1949). De beschikbaarheid van dit instrument vormde
één van de overwegingen, in dit geval van praktische aard (5;1;3), die de keuze van
juist deze hypothese hebben bepaald.
De index van Elizur is gebaseerd op een eenvoudige telling van het aantal
Rorschach-antwoorden, dat volgens bepaalde nauwkeurig omschreven criteria
‘vijandig’ kan worden genoemd. Wij zullen nu op de details ervan niet ingaan. Evenals
Barendregt zelf doet (op. cit., p. 43), volstaan wij met de vermelding, dat ook anderen
met deze variabele

1

Soms zijn drie uitdrukkingen vrijwel verwisselbaar: een begrip wordt ‘empirisch gespecificeerd’,
‘instrumenteel gerealiseerd’, ‘operationeel gedefinieerd’. De verschillen in betekenis - deels
in accent - zullen echter uit het voorgaande wel duidelijk zijn geworden. Instrumenteel
realiseren is maken van een ‘instrument’ (vgl. ook hoofdstukken 6, 7 en 8), dat een operationele
definitie van het begrip, als empirische variabele, belichaamt. Empirisch specificeren geschiedt
in specificatie-stappen (as en bs), die noch apart noch gezamenlijk voldoende behoeven te
zijn voor een volledige operationele. definitie; daarvoor kunnen bijvoorbeeld ook
berekeningsvoorschriften nodig zijn. Men kan trouwens ook een niet-empirisch rekenvoorschrift
zelf, of een wiskundig begrip als wiskundige ‘operator’ (BRIDGMAN 1928), operationeel definiëren
(vgl. ook BERGMANN en SPENCE (1941) 1956).
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hebben gewerkt en dat positieve resultaten ten aanzien van de betrouwbaarheid
en validiteit ervan ter beschikking stonden. Dat betekent allerminst, dat de index uit
een oogpunt van objectiviteit, nauwkeurigheid, stabiliteit en adequaatheid ideaal
was. Deze onderwerpen komen echter nog systematisch aan de orde in de
hoofdstukken 6, 7 en 8, zodat wij ze nu buiten beschouwing kunnen laten.
Alleen dringt zich de vraag op of het zinvol en verantwoord is met een stellig niet
ideale operationele definitie van vijandigheid te werken. Deze vraag kan in
Barendregt's geval positief worden beantwoord, en wel op grond van een
confirmatie-overweging (5;1;2). Het ging er in dit stadium van onderzoek van de
specificiteitshypothese nog voornamelijk om de existentie van verschillen tussen
astma-patiënten en anderen aan te tonen. Een significant statistisch verschil op één
of enkele variabelen zou reeds van betekenis zijn, tot op zekere hoogte ongeacht
de vraag of die variabelen de - toch nog vrij vage - theoretische begrippen adequaat
representeerden. De kwestie van de begrips-validiteit van de variabele (vgl. 8;2;3)
was dus nog niet zó belangrijk als zij kan worden bij scherpere theorieën en
begrippen met een verder uitgewerkt nomologisch net. En wat de betrouwbaarheid
betreft, ook als deze matig is, kunnen statistische verschillen in niet te kleine
steekproeven worden aangetoond. Het ging er, met andere woorden, vooral om,
aan de hand van de theorie een gelukkige greep te doen, waarmee psychische
verschillen tussen astmapatiënten en anderen konden worden aangetoond - min of
meer ongeacht hun precieze psychologische betekenis. In verband met dit relatief
bescheiden confirmatie-doel was het instrument goed genoeg en het beroep op
anderen, die er met een zeker succes mee gewerkt hadden, voldoende.

5;2;4 Experimentele opzet: verdere specificaties.
De ‘gedragspatronen’, waarvan hierboven sprake was, zijn nu operationeel
gedefinieerd, maar de experimentele opzet moet nog nader worden geregeld.
Verdere specificaties van de vraagstelling vloeien voort uit de keuzen, die hiertoe
moeten worden getroffen.
Van de experimentele opzet van Barendregt's onderzoekingen (1954) weten wij
reeds, dat hij zich, wat de instrumentele kant betreft, tot Rorschach-variabelen, en
wat psychosomatosen betreft, tot astma heeft beperkt. Dat bepaalde
testgedragspatronen kenmerkend voor astmatici zijn kan men echter alleen aantonen
door te laten zien, dat zij bij deze
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patiënten wel en bij anderen niet voorkomen; of, zwakker gesteld, dat zij bij astmatici
sterker en/of veelvuldiger voorkomen dan bij anderen. Wie zijn echter deze ‘anderen’?
Met welke controle-populatie moet de experimentele populatie van de te onderzoeken
astma-patiënten worden vergeleken?
Barendregt sluit zich hier aan bij een indeling van Groen, die drie principieel
verschillende gevolgen van een mislukte aanpassing onderscheidt (GROEN 1953):
1) conflict met de buitenwereld, asociaal gedrag, zo men wil psychopathie;
2) intrapsychisch conflict: psychoneurose, psychose;
3) lichamelijke ziekte, inzonderheid psychosomatose.
Barendregt noemt in verband hiermee vier mogelijkheden, die uit theoretische
overwegingen in aanmerking komen, namelijk vergelijking van astmatici met:
gezonden; ‘psychopathen’; psychoneurotici en psychotici; patiënten met een andere
psychosomatische ziekte. Hij heeft zich tot de eerste en de laatste mogelijkheid
beperkt.
De door ons nader bekeken zesde hypothese stelt, dat astmatici
vijandig-agressieve wensen koesteren. Daarbij wordt aangenomen, dat dit niet een
gevolg is van het ziek-zijn (en gehospitaliseerd zijn), maar specifiek bij astma behoort.
Daaruit vloeit voort, dat deze hypothese het beste kan worden getoetst door
vergelijking met lijders aan een andere psychosomatische ziekte (die ook
gehospitaliseerd zijn). Barendregt heeft daarvoor gekozen patiënten lijdende aan
ulcus duodeni. De hypothese wordt dus, in de nu bereikte fase van specificatie:
Astma-patiënten geven in hun Rorschach-reacties sterker blijk van
vijandig-agressieve wensen - te meten aan de hostility-index van Elizur - dan
patiënten met ulcus duodeni.
Natuurlijk moesten nu ook operationele definities van ‘astma-patiënt’ en ‘ulcus-patiënt’
worden opgesteld. Voor deze aangelegenheid heeft Barendregt zich uiteraard
verlaten op de diagnosen van de medici in de werkgroep. Alleen duidelijke gevallen
1
- volgens de medici - werden in het onderzoek opgenomen.

1

Aanzienlijk grotere moeilijkheden waren verbonden aan de operationele definitie van
‘gezondheld’, die voor de toetsing van andere hypothesen moest worden opgesteld. Voor de
‘instrumentele realisering’ van dit begrip werd gebruik gemaakt van de kaartsystemen van
twee huisartsen en van huisbezoek door een socioloog (zie verder op. cit., p. 11).
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De volgende vraag die moest worden beantwoord, was die naar de samenstelling
van de concrete experimentele en controle-groepen van proefpersonen (patiënten),
waarmee zou worden geëxperimenteerd. Een belangrijke (confirmatie-)zorg daarbij
was de experimentele uitschakeling van mogelijke ‘storende factoren’ (vgl. 5;1;2).
In verband hiermee werkte Barendregt met zogenaamde matched groups, d.w.z.
met experimenteleen controlegroepen, die zo goed mogelijk waren gelijkgeschakeld
met betrekking tot een aantal variabelen, waarvan bekend is, dat zij van veel invloed
kunnen zijn op Rorschach-variabelen. Hij werkte met groepen (steekproeven) van
elk 20 proefpersonen, allen volwassen mannen, met ongeveer dezelfde
leeftijds-verdeling in elke groep, ongeveer dezelfde intelligentie-verdeling en ongeveer
dezelfde verdeling in beroepsniveau (op. cit., pp. 12-14). Verder werden alle
proefpersonen door dezelfde proefleider getest.
Het effect van deze maatregelen is, dat de verschillen, die mogelijk later gevonden
zullen worden, redelijkerwijze aan de experimentele factor (astma tegenover anderen)
zullen kunnen worden toegeschreven, hoe ook het verband tussen de
gelijkgeschakelde variabelen en de gebruikte Rorschach-scores moge zijn (op. cit.,
p. 13).
Er zijn dus goede (confirmatie-)gronden voor deze maatregelen: de zekerheid,
dat mogelijke positieve uitkomsten inderdaad de experimentele hypothese
ondersteunen en niet anders kunnen worden geïnterpreteerd, wordt erdoor verhoogd.
Anderzijds echter impliceren zij opnieuw beperkingen, verbijzonderingen, resulteren
zij in een versmalling: strikt genomen zullen de bevindingen aangaande deze speciale
hypothese alleen kunnen worden gegeneraliseerd van de onderzochte steekproef
naar een populatie van gehospitaliseerde mannelijke patiënten, van vergelijkbare
leeftijds-, intelligentie- en beroepsniveauverdeling. Voor vrouwelijke patiënten of
kinderen bijvoorbeeld is - door de keuze van mannen - niets aangetoond. Verder
zou men eigenlijk in de formulering moeten opnemen: ‘bij deze proefleider’; in
principe is het niet uitgesloten, dat Rorschach-protocollen van andere proefleiders
niet discrimineren tussen astma en ulcus. Ook is niet zeker, dat de bevindingen
voor astma in vergelijking met ulcus gegeneraliseerd mogen worden als kenmerkend
voor astma, dus ook in vergelijking met andere populaties; het zou bijvoorbeeld
kunnen zijn, dat niet astmatici bijzonder hoog, maar ulcus-patiënten bijzonder laag
scoren op de hostiliteits-index. Iedere keuze-beslissing
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betekent een beperking, met als gevolg, in eerste instantie, een verbijzondering van
de experimentele vraagstelling.
Overigens zal de betekenis hiervan voor de confirmatie in 5;3 nader worden
onderzocht.

5;2;5 Statistische toetsing: laatste beslissingen.
Barendregt's zesde hypothese kan nu al bijna op de vorm van een voorspelling
worden gebracht. Wij verwachten, dat van twee, in bepaalde opzichten
gelijkgeschakelde, steekproeven van 20 proefpersonen van respectievelijk astmaen ulcus-patiënten de eerstgenoemde in zijn Rorschach-reacties over het algemeen
hogere hostility-scores (volgens Elizur) zal vertonen. Er wordt met name een
‘significant’ verschil verwacht. De laatste beslissingen moeten echter nog vallen,
namelijk betreffende de statistische verwerking. Welk model zal worden gebruikt?
Welke toets zal worden toegepast? Welke significantiedrempel zal worden
aangehouden? Zal er met eenzijdige of tweezijdige overschrijdingskansen worden
gewerkt?
Het is duidelijk, dat er zal moeten worden uitgegaan van een nulhypothese. Deze
luidt, wanneer wij de ulcus- en astma-patiënten opvatten als twee populaties (van
mannelijke, gehospitaliseerde, respectievelijk ulcus- en astma-patiënten met zekere
leeftijds-, intelligentie-, beroepsniveau-kenmerken): ‘Er is geen verschil tussen de
beide populaties wat betreft de verdeling van de in de hypothese gespecificeerde
variabele’. Het toetsingsonderzoek krijgt dus statistisch deze vorm, dat zal worden
nagegaan of er goede gronden zijn deze hypothese te verwerpen.
Kiest men hiertoe een bepaalde statistische toets, dan impliceert dit een nieuwe
specificatie: verschillende toetsen zijn gebaseerd op verschillende veronderstellingen
over de populatie en vervolgens op verschillende toetsingsgrootheden, die een
verschillende gevoeligheid hebben voor afwijkingen van de nulhypothese. Barendregt
heeft voor de (zesde) hypothese van de vijandige wensen de twee
steekproeven-toets van Wilcoxon toegepast (ook bekend als de Mann Whitney
U-toets, vgl. SIEGEL 1956, p. 116 e.v.). Dit is een zogenaamde non-parametrische
toets (vgl. 7;2;2), waarin dus géén specifieke veronderstellingen worden gemaakt
over de verdeling van de variabele in de populatie(s) - een verstandige keuze in dit
geval, omdat over die verdeling (van de hostility-score) weinig of niets bekend is.
Uit de nulhypothese volgt nu, dat bij een
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volstrekt willekeurige keuze van respectievelijk een astma- en een ulcus-protocol
de kans, in de populatie, dat de vijandigheids-score van de eerste groter is dan die
van de tweede, gelijk ½ is - dus even groot als de kans op een omgekeerde
bevinding. De zogenaamde alternatieve hypothese, waartegen de nulhypothese
wordt getoetst en die bij de statistische toetsing de uit de theorie afgeleide hypothese
representeert, stelt dat deze kans groter dan ½ is, d.w.z. dat ‘de meeste’
vijandigheidsscores van astmatici hoger liggen dan ‘de meeste’ scores voor
ulcuspatiënten. Voor de toetsing (van de nulhypothese) worden de steekproef-scores
van de twee groepen tezamen naar hun grootte op volgorde geplaatst, en vervolgens
wordt van elke astma-score nagegaan, door hoeveel ulcus-scores deze wordt
overtroffen. De resulterende aantallen worden opgeteld; dit levert de
toetsingsgrootheid U op. Onder de aanname, dat de nulhypothese geldt, kan men
nu nagaan hoe groot de kans is dat een zó extreme (extreem kleine) of een nog
meer extreme U-waarde optreedt - ‘toevalligerwijze’ dus. Is deze kans ‘erg klein’ wat dit betekent is nader te specificeren - dan verwerpt men de nulhypothese (vgl.
de redenering in 4;1;2).
Essentieel is, dat hiermee opnieuw een verbijzondering is ingevoerd; een bepaalde
wijze van afwijken van de nulhypothese wordt gespecificeerd door de keuze van
de toets - overigens zo goed mogelijk in overeenstemming met de bedoeling van
de gestelde hypothese.
Tenslotte is nog de vaststelling van een significantie-niveau en een beslissing
over één- of tweezijdige toetsing nodig om werkelijk van de hypothese een
voorspelling te maken. Barendregt koos, voor een zo duidelijk gerichte hypothese,
de eenzijdige toetsing en het 5%-niveau. Dat zijn geen hoge eisen; maar er is in
het stadium waarin dit type onderzoek zich bevindt, inderdaad weinig aanleiding
om, bij zo betrekkelijk kleine steekproeven, stringenter te werk te gaan. In ieder
geval moeten deze eisen vooraf worden vastgesteld; dat is dan de laatste
specificatie-stap.
De voorspelling luidt nu:
Van twee, in bepaalde opzichten gelijkgeschakelde, steekproeven van
respectievelijk 20 astma- en 20 ulcus-patiënten zullen de hostility-scores volgens
Elizur bij de eerstgenoemde groep over het algemeen hoger liggen dan bij de tweede;
verwacht wordt dat dit verschil significant zal zijn indien getoetst op de eenzijdige
overschrijdingskans met de 5%-
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drempel onder de nulhypothese volgens de twee steekproeventoets van Wilcoxon.
Daarmee is het eindpunt van het proces van deductie en specificatie bereikt. Resteert
nu alleen de uitvoering van het toetsingsexperiment - en de evaluatie van de
uitkomsten.

5;3 Toetsing en evaluatie
5;3;1 Uitvoering van de toetsing.
In het ideale geval verloopt een tot in details voorbereid toetsings-onderzoek ‘glad’:
geheel volgens plan. Mogelijke storende factoren zijn voorzien en geelimineerd,
gunstig verlopen vooronderzoekingen garanderen de uitvoerbaarheid, alle details
van de uitvoering zijn vooraf geregeld en zwart op wit gezet; er kan nauwelijks iets
mis gaan.
Een dergelijk ideaal verloop komt inderdaad voor, ook in de
gedragswetenschappen, met name bij toetsings-onderzoekingen die of geheel in
de studeerkamer of geheel in het laboratorium kunnen worden uitgevoerd. In het
eerste geval kan het voorkomen, dat het studie-materiaal, dat met het oog op de
toetsing moet worden onderzocht, òf reeds aanwezig is (in de studeerkamer), òf
zonder onvoorziene moeilijkheden beschikbaar blijkt te zijn of te komen. In het
tweede geval - b.v. bij psychologische laboratorium-experimenten - moet het
materiaal weliswaar nog worden verkregen, maar het is niet ongewoon, dat men
de condities, en de proefpersonen (b.v. studenten) zo goed in de hand blijkt te
hebben, dat alles inderdaad volgens plan verloopt. Over dergelijke gevallen is van
methodologisch standpunt niet veel te zeggen.
Ook na een goede voorbereiding zijn verrassingen in het algemeen echter verre
van uitgesloten. Dit geldt met name voor veld-onderzoekingen, waarin de
onderzoeker afhankelijk is van, bijvoorbeeld, de vrijwillige deelname van
proefpersonen en/of van de bemiddeling en de doorlopende welwillendheid van
derden. Het kan dan voorkomen, dat toegezegde archieven toch niet geopend
worden, of bronnen niet toegankelijk blijken, of dat zorgvuldig vooraf berekende
aantallen (gevallen of proefpersonen) toch niet worden gehaald, of dat menselijke
mede-
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werkers falen, of dat onvoorziene storende factoren in het spel komen, die de
confirmatie-waarde van de bevindingen op losse schroeven zetten. Een voorbeeld
van dit laatste: bij het studenten-onderzoek aan de Technische Hogeschool te Delft
(T.H. DELFT 1959, zie p. 75) werd getracht de bevindingen over de predictieve waarde
van tests en andere voorspellers van studiesucces, zoals die waren verkregen met
de jaargang 1953, te toetsen aan de jaargang 1954. De opkomst van studenten
voor dit tweede onderzoek was echter, ondanks alle voorbereidingen, matig en, wat
erger was, (aantoonbaar) scheefgetrokken - waarschijnlijk ten gevolge van een in
bepaalde kringen tegen het onderzoek gevoerde actie. De steekproef was daardoor
niet meer representatief te achten noch te maken voor de Delftse studentenpopulatie;
zodat de confirmatie-waarde van de uitkomsten dubieus werd. Dit geval staat niet
alleen; overal waar met vrijwillige opkomst of deelname moet worden gewerkt, is
1
de kans op een storende selectiefactor niet gering en moeilijk weg te werken.
Zulke verrassingen bij de uitvoering van de toetsing kunnen ertoe leiden, dat de
verificatie van de voorspelling(en) de derde mogelijke uitkomst oplevert (vgl. 3;4;2):
verifieerbaarheidscondities niet vervuld. In de praktijk van het onderzoek komen
natuurlijk vele grensgevallen voor: het onderzoek heeft zwakheden, maar toch ‘zegt
het wel iets’. Het zou prettig zijn, wanneer het mogelijk was een strakke grens aan
te geven tussen gevallen waarin men het onderzoek beter geheel kan terzijde leggen
(c.q. het materiaal weggooien) en gevallen waarin men het toch nog als een verificatie
van de voorspelling kan opvatten; maar dit is niet goed in algemene termen te doen.
Aangezien ook een uitgebreide casuïstiek hier niet in aanmerking komt, zullen wij
volstaan met enkele vage, op gezond verstand en ervaring gebaseerde
aanbevelingen, die misschien toch hun nut kunnen hebben.
In de eerste plaats is het van belang, dat de onderzoeker niet zonder duidelijke
aanwijzingen de conclusie van een ‘storende factor’ bij de uitvoering trekt. De neiging
om de uitkomsten zo, dus als (c)-, en niet als (b)-geval te interpreteren (vgl. 3;4;2),
kan sterk zijn; en er is zeer vaak een

1

Een duidelijke demonstratie van de invloed, die zulke selectie-factoren kunnen hebben,
leverde een Amsterdams studenten-onderzoek op (SPITZ 1955). Daar bleek de factor; (vrijwillig)
opkomen of niet opkomen zelf een betere studiesucces-voorspeller te zijn dan welke test ook
- in die zin, dat het later blijkende studiesucces over het algemeen aanzienlijk hoger lag bij
de subgroep die opgekomen was dan bij hen die waren weggebleven.
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zekere ruimte om dit te doen, aangezien de verifieerbaarheidscondities, zoals we
gezien hebben, altijd enigszins rekbaar zijn. Metanderewoorden: men verzette zich
tegen de neiging om op te losse gronden een storing aan te nemen - om daarmee
een geliefde hypothese tegen niet-uitgekomen voorspellingen te beschermen (vgl.
3;4;3). Dit is een van de rationalisaties, die ten grondslag ligt aan het, helaas
frequente, gebruik om alleen positieve uitkomsten (a) te publiceren. Een uiterst
ongewenst gevolg van dit gebruik is vaak, dat wie zich via publikaties over de
confirmatie-stand van een hypothese of theorie wil oriënteren, een scheefgetrokken
beeld krijgt. Ook als men meent, dat de interpretatie (verifieerbaarheidscondities
niet vervuld) juist is, doet men er goed aan de negatieve (niet-(a)) uitkomsten te
publiceren, desgewenst met de interpretatie erbij; zodat een ander die kan bestrijden.
Anderzijds: is de storende factor specifiek aantoonbaar, is het bijvoorbeeld
duidelijk, dat het onderzoek gecontamineerd was, dat het materiaal te klein was,
dat de getrokken steekproef niet representatief kon worden geacht, of iets dergelijks,
dan is de prullemand vaak de enige logische bestemming; een bestemming die men
moet durven kiezen. Hoogstens kan een goede reden om dit niet te doen soms
deze zijn, dat een open beschrijving van de mislukking van de toetsing leerzaam
kan zijn voor anderen, die op hetzelfde terrein toetsingen willen verrichten, of dat
bijvoorbeeld gevonden of vermoede storende factoren van belang kunnen zijn voor
de hypothesevorming. Een sprekend voorbeeld van het laatste is het al eerder
genoemde mislukte Relay Assembly Test Room experiment in het
Hawthorne-onderzoek (ROETHLISBERGER en DICKSON (1939) 1949).
Tenslotte - en dit is kennelijk gezond verstand - is het beter ten halve te keren
dan ten hele te dwalen. Met andere woorden: bij onderzoekingen, die zich over een
langere tijd uitstrekken, is het van belang vroeg te merken, dat de opzet niet deugt
of door uitwendige factoren niet volgens plan kan verlopen, en zo vroeg mogelijk
het besluit te nemen het onderzoek te staken als het toch geen duidelijke confirmatie
kan opleveren. Een dergelijk besluit kan pijnlijk zijn, maar ook heel verstandig. Dit
betekent, dat de toetsingsprocedure nooit gedachteloos mag worden afgewerkt,
ook al is zij nog zo perfect-mechanisch voorbereid: de mogelijkheid moet blijven
bestaan, dat confirmatie- of praktische overwegingen (5;1;2 en 5;1;3) onderweg
kracht van veto krijgen.
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De uitvoering van Barendregt's onderzoek, tot de bespreking waarvan wij ons verder
zullen beperken, verliep zonder ernstige uitvoeringsmoeilijkheden. Zoals gewoonlijk
blijkt dit in zijn boek uit het feit, dat er praktisch niets over wordt gezegd.

5;3;2 Storende factoren.
Kunnen Barendregt's, op de meeste (6 van de 7) hypothesen positieve, uitkomsten
op andere wijze dan als positieve confirmatie van die hypothesen worden
geïnterpreteerd? Waren er zwakheden in zijn opzet respectievelijk in de uitvoering
daarvan, waren er contaminaties, die alternatieve interpretaties - in de zin van
toeschrijving aan storende factoren - mogelijk maken?
1

Twee punten zijn voornamelijk in de kritiek op zijn werk naar voren gekomen.
Het eerste betreft de diagnose astma: deze werd gesteld door de artsen van de
afdeling. Van hen kan worden aangenomen, dat zij niet alleen werkten met, maar
ook geloofden in de psychosomatische theorie over astma. Zij hingen stellig niet de
klassieke medische opvatting over astma aan, dat het een allergische ziekte is.
Gesteld nu, dat beide ontstaanswijzen voorkomen, dat beide factoren van belang
kunnen zijn - een door velen gehuldigde opvatting - dan vormt het feit, dat de
patiënten, die aan dit onderzoek deelnamen, zich juist bij deze kliniek gemeld hebben
en door de daar aanwezige artsen als astmatici zijn gediagnostiseerd, een mogelijke
contaminatie: deze patiënten kunnen een selectie vormen, die meer
psychosomatische astmatici bevat dan de gehele astma-populatie. Of, sterker nog:
de patiënten zijn niet alleen naar hun astma maar ook naar hun ‘astma-karakter’
(volgens de psychosomatische theorie) vóórgeselecteerd; de gevonden correlatie
is dus een artefact van deze selectie.
Het tweede punt betreft de scoring op enkele van de gebruikte variabelen, o.a.
de hostility-index. Deze scoring was wel aan nauwkeurige richtlijnen gebonden,
maar toch niet geheel objectief; en zij werd verricht door de onderzoeker zelf, die
(a) wist van welke patiënten-groep (astma, ulcus, gezond) een bepaald antwoord
afkomstig was, en die (b) uiteraard

1

Beide genoemd in de mondelinge oppositie bij de promotie door wijlen prof. dr. D. van Dantzig.
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wetenschappelijk geïnteresseerd was, evenals de artsen, in een positieve uitkomst
van het toetsingsonderzoek. Opnieuw een storende contaminatiefactor dus.
Wat het eerste punt betreft, kunnen wij beginnen met op te merken, dat de
mogelijke invloed van deze selectiefactor in het gegeven organisatorische verband,
waarin Barendregt werkte, praktisch nauwelijks te elimineren was: het onderzoek
moest aan deze kliniek worden verricht, alleen deze patiënten waren beschikbaar.
Dat disculpeert de onderzoeker enigszins - dit was niet zijn verantwoordelijkheid maar het is natuurlijk geen wetenschappelijk argument. Voor een wetenschappelijke
analyse moeten wij trachten na te gaan hoe ernstig de invloed van een selectiefactor
kan zijn geweest in verband met de experimentele probleemstelling. Deze was: aan
te tonen, dat er een (statistisch) verband bestaat tussen astma en (één der) door
de psychosomatische theorie gespecificeerde karaktertrekken van de astmaticus.
Wordt dit gevonden, wat wordt er dan weerlegd (vgl. 4;1;3)?
Het experiment discrimineert, qua statistische toetsing, in ieder geval niet tussen
de puur psychosomatische theorie en de theorie dat zowel psychosomatische als
allergische vormen voorkomen. Het argument, dat de steekproef door de selectie
relatief méér psychosomatische gevallen zou bevatten, is dus van weinig betekenis;
het gaat vooralsnog in de eerste plaats om het bestaan van zulke gevallen, en nog
niet om hun frequentie in de populatie. De pretentie van het onderzoek is alleen,
dat de nulhypothese - geen verschil tussen astma en ulcus - kan worden verworpen;
en deze correspondeert met de zuiver allergische theorie. Alleen het ‘sterke’
argument, dat de gevonden correlatie geheel een artefact van de selectie zou zijn,
is dus een ernstig bezwaar: dat zou de weerlegging van de allergische opvatting
op losse schroeven zetten.
Tegen dit bezwaar kunnen geen strenge logische argumenten in het veld worden
gebracht. Men kan alleen zeggen, dat het zeer ‘onwaarschijnlijk’ lijkt, dat een
statistisch significant verschil, in de lijn van een op zorgvuldige klinische observaties
gebaseerde theorie, bij zo betrekkelijk kleine steekproeven geheel zou kunnen
worden teweeggebracht door een onbewuste selectie-factor bij de aanmelding (1)
en bij de, toch grotendeels objectief-medische, diagnose-stelling (2). Vooral het
tweede punt lijkt weinig rekbaar: wie astma heeft, heeft astma, en wordt als patiënt
opgenomen. Het eerste punt is moeilijker te evalueren; er zijn stellig
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gevallen, waarin juist een dergelijke oncontroleerbare selectie misleidend is. Hier
zou dat echter in concreto betekenen, dat bij voorkeur toevalligerwijze hostiele
persoonlijkheden zich bij deze, gemeentelijke, kliniek melden; een weinig plausibele
veronderstelling.
Ernstiger is het tweede punt: het zou in principe kunnen zijn, dat de positieve
uitkomsten op de niet-objectieve variabelen een artefact zijn van, eventueel
onbewuste, wens-scoringen van de onderzoeker, hoezeer hij ongetwijfeld ook naar
objectiviteit heeft gestreefd. Men kan daartegen inbrengen, dat de scoring toch vrij
streng aan richtlijnen was gebonden en bijna objectief; maar dit is toch niet geheel
voldoende, te minder omdat deze contaminatie-factor experimenteel had kunnen
worden voorkomen, namelijk door afzonderlijke (‘uitgeknipte’) antwoorden te laten
scoren door een beoordelaar, die geen middelen heeft om te weten uit welk protocol
1
zij afkomstig zijn. Deze kritiek is voor Barendregt dan ook aanleiding geweest het
onderzoek te repliceren met een in dit opzicht verbeterde opzet (vgl. BARENDREGT
1956 en BARENDREGT, ARISDIJKSTRA, DIERCKS en WILDE 1958); het resultaat was,
voor onze (zesde) hypothese, opnieuw positief.

5;3;3 Generalisatie-problemen.
Wij hebben in 5;2;4 gezien, dat door de gelijkschakeling van de steekproef-groepen
(astma en ulcus, en evenzo voor de gezonden), naar variabelen als sexe, leeftijd,
intelligentie, beroepsniveau en, tenslotte, proefleider - variabelen waarvan bekend
is, dat zij invloed kunnen hebben op Rorschach-scores - een (nieuwe) verbijzondering
van de concrete experimentele vraagstelling tot stand komt. De experimentele groep
(astma) wordt daardoor een steekproef uit ‘een populatie van gehospitaliseerde
mannelijke patiënten, van vergelijkbare leeftijds-, intelligentie-,
beroepsniveau-verdeling’ (5;2;4, p. 155). Verder is de experimentele variabele, strikt
genomen, alleen: de hostility-score volgens Elizur, afgeleid uit Rorschach-protocollen
van proefleider P. Aanvaarden wij de statistische generalisatie van steekproef-

1

De kritiek was niet nieuw: In een discussie, lopende het onderzoek, werd de aandacht op
deze contaminatie-factor gevestigd. Het onderzoek was reeds te ver gevorderd - praktische
overweging - om het te staken en opnieuw te beginnen, wat in een vroeger stadium het enige
juiste besluit zou zijn geweest. Ernstig kan de invloed niet zijn geweest - vgl. de open discussie
ervan op p. 36, op. cit. - maar het was toch een fout in de opzet.
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bevinding naar populatie, dan hebben wij weliswaar een algemene hypothese
geconfirmeerd, maar deze hypothese heeft betrekking op een wel zeer specifiek
kenmerk in een beperkte populatie. Ging het alléén om het bewijs van de existentie
van bepaalde verschillen - eventueel alleen in een beperkte sub-populatie - dan zijn
al die beperkingen niet van zo veel belang. Maar men wil van hieruit toch ook verder
komen, de theorie zelf confirmeren. De vraag is nu allereerst, in hoeverre het
geoorloofd is de generalisatie verder uit te strekken, en wel a) naar minder specifieke
kenmerken, b) naar een ruimer gedefinieerde populatie.
Barendregt zelf heeft zich over deze kwestie nauwelijks uitgelaten. Zijn eigen
evaluatie blijft in dit opzicht vrijwel beperkt tot de mededeling in de slotzin van zijn
conclusies (op. cit., p. 49): ‘Met de steun, die wij in dit onderzoek aan deze uit de
medische literatuur afgeleide hypothesen konden geven, menen wij ook de algemeen
geformuleerde hypothese der psychosomatische specificiteit steun verleend te
hebben.’ De generalisatiestappen worden niet gespecificeerd. Men zou hem dit als
een tekortkoming kunnen aanrekenen, met name vanuit het gezichtspunt van het
(vierde) principe, dat men de empirische referenties van zijn theorie of hypothese
duidelijk moet omlijnen (3;1;5), ware het niet, dat hij zijn bijdrage uitdrukkelijk
presenteert als alléén een toetsing, en wel van hypothesen ‘uit de medische
literatuur’. Anderen dragen dus de primaire verantwoordelijkheid voor de empirische
referenties. Bovendien is het niet nodig, na ieder detail-onderzoek uitvoerig te
evalueren; men kan daarmee vaak beter wachten totdat een overzicht over een
groter aantal samenhangende empirische studies kan worden verkregen.
Voor ons is het probleem hiermee echter nog niet afgehandeld. Onderstaande
beschouwingen hebben betrekking op het generalisatievraagstuk, zoals zich dit in
het algemeen bij de evaluatie van onderzoekbevindingen voordoet; Barendregt's
onderzoek wordt er alleen hier en daar ter illustratie bij betrokken.
Het zal duidelijk zijn, dat het gaat om het inductie-probleem (vgl. 2;1;2), of, zo
men wil om het gegeneraliseerde confirmatie-probleem (vgl. 4;1 en 4;2), en wel om
een bijzonder belangrijke en moeilijke vorm ervan. Dit probleem is van grote
betekenis, onder meer bijvoorbeeld voor de evaluatie van strenge experimentele
(laboratorium-) proeven in de psychologie, waarin vaak talrijke beperkingen en
condities worden ingevoerd terwille van een scherpe hypothese-toetsing met een
duidelijke
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1

statistische confirmatie-waarde - ten detrimente van de inhoudelijke algemeenheid.
Hoe moet men hier de ‘weg terug’ bewandelen (vgl. 4;1;1), hoe komen wij van hier
verder naar die algemene uitspraken die ons eigenlijk interesseren?
Een feit is in ieder geval, dat wij deze ‘weg terug’ in de wetenschap bewandelen,
dat wij zulke generalisaties maken, vrijwel dagelijks. Dit weerspiegelt zich reeds in
de taal, die wordt gebruikt: ‘With scarcely an exception, the conclusions of all studies
of behavior express an (...) expansion beyond the researcher's observations to an
indefinite universe of events. We speak not of ‘the rats in this study’ but of
‘organisms’; not of ‘running this alley’ but of ‘response’; not of ‘college sophomores’
but of ‘small groups’. With remarkable unanimity, scientists are willing to lay down
inclusive dicta about events which they have not observed, even about events which
could not have been observed’. (MANDLER en KESSEN 1959). Hoe kan men tot
dergelijke generalisaties komen, hoe zijn zij te rechtvaardigen, waarop zijn zij
gebaseerd?
Strikt genomen zijn zij eenvoudig logisch onmogelijk, als wij geen ‘inductie-principe’
aanvaarden (vgl. 2;1;2, verder 4;1 en 4;2). Dat wil zeggen, dat het enige antwoord
op de gestelde vragen in het empirische vlak gevonden kan worden: onderzoek óók
(alle) andere vertakkingen van dezelfde hypothese of theorie. Dit zou in casu
betekenen: experimenteer ook met andere proefleiders, met andere operationele
definities (specificaties) van ‘vijandigheid’, met andere testmethoden en tenslotte
met andere uit dezelfde theorie afgeleide astma-persoonlijkheidskenmerken - voor
wat betreft de generalisatie naar kenmerk. En evenzo voor de generalisatie naar
populatie: experimenteer ook met andere intelligentie-niveaus, met andere leeftijden
en andere beroepsniveaus, en met name ook met vrouwen en kinderen. Dit strikt
empirische antwoord is in zoverre zeer reëel, dat gevarieerde experimentatie voor
een meer algemene confirmatie van de betreffende hypothese en theorie absoluut
noodzakelijk is. Maar het zou niet reëel zijn te menen, dat het mógelijk was om, bij
zoveel mogelijke vertakkingen, ook maar bij benadering ‘volledig’ te zijn.
Het empirische antwoord behoeft dus aanvulling. Voor een zeker deel

1

Men vergelijke de discussie over de betekenis van sociaal-psychologische
groeps-experimenten onder inhoudelijk sterk beperkende ‘onnatuurlijke’ laboratoriumcondities
(o.a. DUIJKER 1955).
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is deze aanvulling te verkrijgen door een technisch antwoord: met behulp van
experimentele kunstgrepen en statistische technieken. Moderne technieken van
experimentele opzet en statistische bewerking maken het mogelijk, door
systematische variatie van een aantal variabelen tegen elkaar, de invloed van ieder
van hen apart te bepalen en/of redelijkerwijs uit te schakelen (vgl. b.v. EDWARDS
1956; MAXWELL 1958). Men kan dan dus verschillende vertakkingen in één goed
opgezet onderzoek tegelijk afwerken. Een moeilijkheid bij de experimentatie in de
psychologie is alleen, dat men weliswaar uitwendige experimentele condities - b.v.
de proefleider of de te geven test - zeer wel systematisch kan variëren, ook binnen
één onderzoek, maar dat men voorgeschreven combinaties van psychische
kenmerken (b.v. intelligentie, beroepsniveau) niet kan manipuleren, maar hoogstens
moeizaam kan trachten te vinden. Ook afgezien daarvan: geraffineerde
experimentatie- en bewerkingswijzen kunnen weliswaar bijdragen tot efficiënte
vormen van onderzoek, maar zij kunnen voor zulke samengestelde theorieën als
die over de astmapersoonlijkheid toch de ‘volledigheid’ niet veel minder onbereikbaar
maken.
Men kan ook trachten een probabilistisch antwoord te geven, door het
generalisatie-probleem toch weer tot een statistisch confirmatie-vraagstuk te
herleiden. Daartoe neemt men bijvoorbeeld aan, dat de verschillende
verbijzonderingen - de keuze van een proefleider, van een persoonlijkheidskenmerk,
van een operationele definitie daarvoor; respectievelijk de keuze van de
populatie-beperkingen, zoals sexe, intelligentie, etc. - zijn tot stand gekomen door
een reeks aselecte keuzen uit successief voorgeschreven keuze-mogelijkheden. Is
de aanname van de aselecte keuzen houdbaar, dan kan men een dergelijke getrapte
procedure opvatten als een manier om een ‘systematisch-aselecte’ steekproef op
te stellen, enerzijds uit alle mogelijke vertakkingen van de theorie, anderzijds uit de
totale populatie waarop de theorie betrekking heeft. Met de populatiegeneralisatie
heeft men dan geen moeite meer: de steekproef is, onder een aantal aannamen,
ook op te vatten als een willekeurige greep uit de totale populatie. En wat de
kenmerk- (of hypothese-)generalisatie betreft, men heeft er - aselect - één gekozen;
doet men dit nog een aantal keren, opnieuw ‘aselect’, en is het resultaat steeds
positief, dan kan men bijvoorbeeld met de tekentoets, of met een scherpere methode
die de afzonderlijke P-waarden mede in rekening brengt, tot een statistische
confirmatie van de gehele theorie geraken.
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Deze redenering is zeker verhelderend, in zoverre zij de mogelijkheid van een
probabilistische theorie-confirmatie schematisch laat zien. Weliswaar kan deze
mogelijkheid slechts in uitzonderingsgevallen tot een werkelijk exacte
confirmatie-methodiek worden uitgewerkt; maar het is toch van belang dat er
probabilistische gronden aan te voeren zijn voor het standpunt, dat wij niet volledig
behòeven te zijn in het toetsingsonderzoek van vertakkingen.
In feite verloopt zowel de keuze van een vertakking als de gegeneraliseerde
confirmatie echter heel anders. Niets is ‘selecter’ dan de keuze van de
verbijzonderingen die de onderzoeker invoert: zij zijn, zoals we in 5;2 gezien hebben,
op reële, omschrijfbare praktische (5;1;3) en confirmatie-overwegingen (5;1;2), en
op daaruit afgeleide verwachtingen gebaseerd. Om nog een voorbeeld te noemen:
Kurt Lewin placht zijn medewerkers voor onderzoekingen op een nieuw gebied aan
te raden: ‘Start strong’, d.w.z. kies die vertakking c.q. verbijzonderingen - b.v.
hostiliteit?, mannen als proefpersonen? - waarvan je verwacht, dat zij duidelijke,
positieve confirmatie zullen opleveren. Komt die verwachting uit, dan weet je
tenminste, dat wat je wilt doen (het onderzoekgebied, de theorie) de moeite waard
is. Een dergelijke keuze is wel het tegendeel van aselect; en hetzelfde geldt voor
verreweg de meeste specificaties en deducties die tot de voorspelling leiden. Het
probabilistische antwoord is dus, ook in combinatie met het ‘empirische’ en het
‘technische’, niet voldoende; of liever het is niet reëel.
De ruimte tussen de gespreide, afzonderlijke toetsingspunten op het vlak, dat de
theorie geheel pretendeert te bestrijken, of, met een ander beeld: de grote mazen
in het nomologische net, worden in feite ook door andere generalisatie-overwegingen
gevuld. Voor de generalisatie van onderzoekbevindingen en voor de aanvaarding
van een theorie of hypothese (vgl. 4;2), hetzij door de individuele onderzoeker hetzij
door het forum, is óók van belang - het valt niet te ontkennen - of die generalisatie
of theorie ‘plausibel’ is. Is zij dat, dan interpoleren wij zonder veel scrupules, is zij
dat niet, dan willen wij méér tussenliggende toetsingspunten zien. Daarbij is ook
van belang, dat de toetsingspunten min of meer gespreid liggen over het gehele
pretentie-gebied van de theorie; vandaar bijvoorbeeld de aanbeveling om
laboratorium-experimenten met veldonderzoekingen aan te vullen (FESTINGER 1953,
p. 140-141).
Met andere woorden: de feitelijke gegeneraliseerde confirmatie-waarde
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hangt er óók van af, of het geheel van interpretaties en generalisaties - interpolaties
tussen de toetsingspunten - inzichtelijk aanvaardbaar is, in overeenstemming is met
algemene ervaringen, bijvoorbeeld in de kliniek of in het dagelijks leven of eventueel
bij toepassingen van de theorie, en daarmee met een heel aantal grotendeels
1
impliciete hypothesen, die wij op grond van die ervaringen aannemen. Weliswaar
worden in de wetenschap juist zulke ervaringen, terecht, telkens weer in twijfel
getrokken, maar men kan niet blijven doorgaan met twijfelen, zeker niet bij de
evaluatie van onderzoekingen. Als voorlopige afsluiting gaat men er dan toch toe
over om op de generalisatie-vraag een evidentieantwoord te geven, dat is een
‘begrijpelijke’ samenhang te aanvaarden - tot op zekere hoogte de ‘verstehende’
methode dus. Daarmee worden de mazen in het net gevuld; met dien verstande
dat deze ‘evidentie’ in het wetenschappelijk proces nooit als eind-argument wordt
opgevat (vgl. 2;2;5). Ook een aanvaarde theorie blijft wetenschappelijk ‘voorlopig’
(vgl. 3;2;2 en 4;2;2); het toetsingsonderzoek kan immers altijd in een nieuwe cyclus
worden hervat (vgl. 1;4;6). De theorie blijft openstaan voor weerlegging of verwerping.
Hoe staat het nu met de mogelijkheid van ‘evidente generalisaties’ bij het
onderzoek van Barendregt? Het zou te ver in de theorie voeren wanneer wij dit in
detail gingen uitwerken. Samenvattend kan men inderdaad wel, met Barendregt,
het ‘evidentie-antwoord’ geven, dat aan de psychosomatische theorie van astma
een zekere steun is verleend door het onderzoek (vgl. echter 5;3;4). Maar zij staat
toch nog niet zo heel sterk. In feite is de theorie zeker niet algemeen aanvaard (door
het forum); wel wordt zij, tenminste als een partiële verklaring, aanvaard door een
steeds groter wordend aantal deskundigen. De basis voor deze aanvaarding - en
daarmee ook ten dele voor de generalisatie van Barendregt's bevindingen - wordt
gevormd: door een aantal andere psychologische toetsingsonderzoekingen (o.a.
HECHT 1952; POSER 1953; LITTLE en COHEN 1951; RAIFMANN 1957), door de klinische
casuïstiek en inter-

1

Als wij in leer-proeven van bevindingen met ratten naar ‘organismen’ generaliseren, is de
impliciete hypothese duidelijk: wij nemen een essentiële analogie aan tussen de reactiewijze
van ratten en andere dieren. Evenzo voor, bijvoorbeeld, generalisatie van (gemiddeld) 45-jarige
mannen (BARENDREGT 1954, p. 12) naar, zeg, 30-jarige mannen; of van mannen met een
(gemiddeld) IQ van 113 (op. cit., p. 13) naar mannen met een (gemiddeld) IQ van 100.
Sommige van zulke generalisaties (impliciete hypothesen) accepteren wij eenvoudig eventueel totdat zij worden weerlegd.
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pretaties (o.a. DUNBAR 1947; GROEN 1950), door dagelijkse ervaringen met
astma-patiënten, door therapeutische resultaten (o.a. GROEN 1950, 1953) - en door
de ‘begrijpelijke samenhang’ tussen dit alles, die in de theorie wordt weergegeven.

5;3;4 Oorzaak of gevolg?
Wij kunnen de bespreking van de evaluatie van Barendregt's onderzoek niet besluiten
zonder de aandacht te hebben gevestigd op een andere mogelijke tegenwerping.
De kritische vraag is, of de eigenaardigheden in de karakterstructuur van de
astmaticus niet veeleer gevolg dan oorzaak van zijn ziekte zijn.
Bij dit tegenargument aanvaardt men dus de concrete bevindingen, en de eerste
generalisatie daarvan: astmatici zijn meer ‘vijandig’, etc. Wij hebben dus niet te doen
met een storende factor (5;3;2), maar met een mogelijke alternatieve theoretische
interpretatie van de bevindingen (vgl. 5;1;2).
De tegenredenering loopt ongeveer als volgt. Astma is een allergische ziekte, die
door een allergische aanleg wordt veroorzaakt. Aanvallen zijn gekenmerkt door een
gevoel van benauwdheid. Dit gevoel van beklemming, van zich onvrij voelen, gaat
het psychische leven van de astmaticus beheersen, ook buiten de aanvallen
(alternatieve interpretatie van Barendregt's vijfde hypothese). In het sociale contact
krijgt dit de kleur van een zich bedreigd voelen en onvrij te zijn in het verweer;
vandaar de sterkere hostiliteit (zesde hypothese).
Tegen deze redenering is, op basis van Barendregt's experimenten, weinig of
niets aan te voeren. Zijn hostiliteits-bevindingen en de beweringen over een voor
astma karakteristieke persoonlijkheidsstructuur worden er niet door aangetast, maar
wel aangetast wordt de confirmatie-waarde voor de psychosomatische theorie over
de aetiologie van astma. Als de hostiliteit òòk gevolg kan zijn, dan is niets bewezen
met betrekking tot de karakter-structuur als oorzakelijke factor.
Het zal duidelijk zijn, dat tegen dit argument geen ‘evidente generalisatie’ hulp
kan bieden. Het is geen generalisatie-kwestie, maar een causale vraag, die door
een correlatie-onderzoek als dat van Barendregt niet kan worden beantwoord. Het
enige mogelijke antwoord is het empirische antwoord; bijvoorbeeld: directe
onderzoekingen over het ontstaan van astma bij kinderen, wier
persoonlijkheidsstructuur nog niet door veelvuldige aanvallen beïnvloed kan zijn, of
iets dergelijks. Gemakkelijk zal
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dit niet zijn, gezien de wisselwerking, die al vroeg in de ontwikkeling wel tussen de
persoonlijkheidsstructuur en de astma-ervaringen moet ontstaan. Misschien is de
persoonlijkheidsstructuur (Groen's eerste consequentie, vgl. 5;2;1) toch niet zo'n
geschikt aangrijpingspunt. Bij astma althans, dat zich vaak al zo vroeg manifesteert,
kan een op de persoonlijkheidsstructuur gericht onderzoek geen scherpe discriminatie
tussen het oorzaak- en het gevolg-model tot stand brengen.
Als deze conclusie juist is, zou het verdere onderzoek zich bijvoorbeeld beter op
milieu-factoren kunnen richten (Groen's tweede consequentie, 5;2;1), eventueel
met name op de ‘astma-moeder’ - die in de theorie als ‘liefdevol-tyranniek’ wordt
beschreven (vgl. GROEN 1950). Enzovoorts.
Overzien wij alle confirmatie-beschouwingen, die in 5;3 zijn gegeven, dan zal het
duidelijk zijn, dat Barendregt's onderzoek weliswaar een antwoord geeft op bepaalde
vragen en een zekere confirmatie-waarde heeft, maar vooral een groot aantal nieuwe
empirische en theoretische vragen opwerpt. Dit is niet alleen hier het geval, maar
in het algemeen een karakteristiek evaluatie-resultaat. Ieder wetenschappelijk
onderzoek vraagt om en leidt tot nieuw, nader en beter gericht onderzoek; het werk
gaat voort, de spiraal draait verder.
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6. Objectiviteit
6;1 Het objectiviteits-beginsel
6;1;1 Wat is ‘objectief’?
In het voorgaande is de term ‘objectief’ al herhaaldelijk gebruikt, meestal in de zin
van een eis, die werd gesteld aan een handeling of aan een produkt van een
handeling in het wetenschappelijk proces. Aan de orde is nu een nadere bespreking
van het begrip, van de objectiviteits-eis en van de methoden die gebruikt worden
om objectiviteit te garanderen of te bevorderen.
De term is afgeleid van ‘object’ in onderscheiding tot ‘subject’: het object is datgene
waarop het subject - het organisme, de mens, i.c. de wetenschappelijke onderzoeker
- zich richt; wat hem voor de geest staat, wat hij beschouwt, waarneemt, beschrijft,
wil bestuderen, op het oog heeft, c.q. wil bereiken. Bij de laatste varianten komen
wij dicht in de buurt van ‘doel’, een betekenis-aspect dat in het Nederlands weliswaar
minder uitdrukkelijk naar voren komt dan bijvoorbeeld in het Engels (vgl. b.v. DREVER
1956, onder ‘object’ en ‘objective’), maar toch ook in onze taal vaak duidelijk
meespreekt.
In het wetenschappelijk taalgebruik heeft ‘object’ nogal eens de betekenis van
‘voorwerp van studie’; men spreekt dan bijvoorbeeld van het object van een
wetenschap of wetenschapstak (b.v. BRUGMANS 1954, DE GROOT 1950b). Ook daarbij
klinkt het doel-aspect duidelijk mee: wij willen immers het voorwerp van studie leren
kennen, (de kennis ervan) bereiken. De term kan naar twee kanten worden uitgelegd,
namelijk in de richting van de te bestuderen feiten of van de te bereiken inzichten
of ideeën (vgl. 2;2;1). Het ‘object’ kan voorwerp zijn: het basismateriaal van een
wetenschap, of doel: de wetten, de theorieën, het inzicht waarnaar wij streven (vgl.
DE GROOT 1952b; SNIJDERS 1951, 1952).
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Deze verschillende betekenis-momenten van ‘object’ spelen alle ook een rol in de
begrippen ‘objectief’ (als bijvoeglijk naamwoord) en ‘objectiviteit’. Men kan een
handelwijze of het resultaat van een handelwijze ‘objectief’ noemen, wanneer daarbij,
in overeenstemming met het gestelde studie-doel, het voorwerp van studie recht
wordt gedaan - in tegenstelling tot wat er door de waarnemer, beoordelaar,
interpretator, theoreticus ‘subjectief’ is ingelegd. Vooral dit laatste, negatieve moment:
1
afwezigheid van subjectiviteit als storende factor, is kenmerkend voor het begrip,
zoals het gewoonlijk wordt gehanteerd. De algemene objectiviteitseis houdt dan in,
dat de onderzoeker zo ‘objectief’ moet handelen als in zijn vermogen ligt, d.w.z.
zonder dat persoonlijke opinies, preferenties, waarnemingswijzen, opvattingen,
belangen, sentimenten daarbij interfereren of zelfs kunnen interfereren.

6;1;2 Objectiviteit fundamenteel.
Het behoeft geen nader betoog, dat wij hier met de grondhouding van de
wetenschapsbeoefenaar te doen hebben (vgl. 1;3). Onbevooroordeeld, objectief
onderzoek, alleen erop gericht het studie-object te doen spreken en te leren kennen,
óók als de onderzoeker wel degelijk emotioneel betrokken is bij de uitkomsten, is
het wetenschappelijk ideaal. Dit ideaal is lang niet altijd gemakkelijk te vervullen of
zelfs dicht te benaderen. Wetenschap wordt vaak niet minder gepassioneerd
beoefend dan kunst of sport of politiek; ook hier zijn vaak sterke belangen - financiële
steun, prestigeen reputatie-kwesties, competitie, soms persoonlijke veten - in het
spel, waarvan het niet gemakkelijk is te abstraheren. In de sociale wetenschappen
komt daar nog bij, dat het voorwerp van studie zelf dikwijls al een veld vol van
irrationele sentimenten is. De studie van menselijke relaties, de politiek, de
opvoeding, en zelfs een schijnbaar zuiver weten-

1

Men lette wel: er wordt géén afwezigheid van subjectiviteit zonder meer geëist. Dat zou
betekenen dat de objectiviteitseis inhield, dat geen subjectieve verschijnselen kunnen worden
bestudeerd, zoals hallucinaties, opinies, beoordelingsprocessen, gevoelens. De term ‘objectief’
wordt soms wel in deze radicale betekenis gebruikt - b.v. als wordt gesproken van een
‘objectieve psychologie’, die niet van de inhouden van verbaal gedrag wil gebruikmaken, of
als ‘objectieve tests’ worden gesteld tegenover b.v. vragenlijsten, die (subjectieve) opinies,
gevoelens, preferenties registreren. Van deze betekenis willen wij ons hier echter uitdrukkelijk
distantiëren: alleen storende subjectiviteit, d.i. subjectiviteit die het, zelf eventueel ‘subjectieve’,
studie-object contamineert, wordt hier uitgesloten.

A.D. de Groot, Methodologie

173
schappelijk onderwerp als dat van de erfelijkheid van de intelligentie (vgl. PASTORE
1949), is extra moeilijk objectief te bedrijven, doordat de publieke meningsvorming
en met name de meningen en het beleid van machtige instanties, waarvan de
onderzoeker soms afhankelijk is, sterk door belangen-kwesties worden beïnvloed.
Wie op deze gebieden gaat werken, moet geprepareerd zijn op een voortdurende
1
strijd tegen ongewenste contaminaties door subjectieve factoren.
Subjectiviteit kan in allerlei vormen en op allerlei plaatsen in het wetenschappelijke
proces haar storende invloed doen gelden. Wij hebben reeds aan het voorbeeld
van Barendregt's onderzoek gezien hoe de kritiek - trouwens ook zijn eigen kritiek
(BARENDREGT 1954) - zich concentreerde op de niet geheel objectief getrokken
astma-steekproef en op de niet geheel objectieve methode van scoring (5;3;2). In
het algemeen is kritiek juist ten aanzien van tekorten in de objectiviteit bijzonder
frequent in de wetenschappelijke discussie. Men vergelijke bijvoorbeeld de kritiek
op het Kinsey-rapport, met name op zijn methode van steekproef trekken (HYMAN
en SHEATSLEY 1954b; DE KONINGH 1960), of de vele kritische beschouwingen over
de instrumentele realisering van het begrip ‘autoritaire persoonlijkheid’ (ADORNO e.a.
1950; zie b.v. HYMAN en SHEATSLEY 1954a).
Dat er alle aanleiding is om wantrouwend te staan tegenover niet-objectieve
werkwijzen bij een toetsingsonderzoek, d.i. tegenover menselijke waarnemingen
en beoordelingen, is door talrijke onderzoekingen aangetoond. De mens blijkt een
onbetrouwbaar ‘instrument’ te zijn, vooral wanneer er emotionele factoren in het
geding komen: belangen, sentimenten, overtuigingen, emotionele toestanden.
Experimenten over de onbetrouwbaarheid van te goeder trouw gegeven
getuigenverklaringen en over de mogelijkheid van beïnvloeding door suggestie
behoren, zoals bekend, tot de oudste in de psychologie. Uit meer moderne
experimenten

1

Wij zien hier af van kwade trouw bij de onderzoeker, d.i. van opzettelijk-subjectieve verdraaiing
van feiten en redeneringen. In de praktijk is dit helaas niet altijd mogelijk. Naast ‘politieke’
evaluaties van onderzoek-resultaten, soms ook door de onderzoekers zelf, komen er, zoals
bekend, ook in de wetenschap van tijd tot tijd aperte vervalsingen, soms zelfs grootscheepse
vervalsingen voor. In feite kan men alle variaties tussen en combinaties van opzettelijke
verdraaiing (c.q. vervalsing) en onopzettelijke subjectiviteit tegenkomen. Voor een leerzaam
overzicht van excessen op dit gebied, van ‘fads and fallacies in the name of science’, die zich
soms een tijdlang in een groot succes en een talrijke aanhang verheugen, verwijzen wij naar
het gelijknamige boek (GARDNER 1957).
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(ASCH 1952), blijkt, dat zelfs een zo eenvoudige beoordelingsopgave als de schatting
van de relatieve lengte van twee lijnen gemakkelijk scheef te trekken is door de
suggestie die uitgaat van het (verkeerde) oordeel van anderen. Weinig bevindingen
in de psychologie zijn zo overvloedig gedocumenteerd als die betreffende de
subjectiviteit van waarneming en oordeel (vgl. o.a. SOLLEY en MURPHY 1960;
FESTINGER 1957; zie ook VAN DE GEER 1955, III, 2).
Dikwijls ontgaan de factoren, die de beoordeling beïnvloeden, aan de waarnemer
zelf. Zo blijken bijvoorbeeld telkens weer bij de beoordeling van foto's van personen
- op intelligentie, betrouwbaarheid, enz. - bepaalde accessoires, zoals kleding en
haardracht het oordeel in belangrijke mate te beïnvloeden zonder dat de beoordelaar
zich ervan bewust is dat hij mede daarop en niet alleen op de gelaatsuitdrukking let
(vgl. b.v. THORNTON 1943, 1944 over de invloed van het dragen van een bril op het
oordeel). Met andere woorden, de waarnemer of beoordelaar kan worden beïnvloed
door gegevens, waarvan hij niet weet dat hij ze onwillekeurig in rekening brengt, of
waarvan hij zelfs niet weet dat hij ze waarneemt of zelfs kan waarnemen. Moderne
onderzoekingen over ‘perception without awareness’ (‘subception’) en ‘learning
without awareness’ zijn erop gericht, dit laatste verschijnsel experimenteel aan te
tonen en de grenzen ervan te verkennen (vgl. MCCONNELL, CUTLER en MCNEIL 1958).
Het feit, dat deze mogelijkheid bestaat, maakt het ook onverantwoord af te gaan op
de verzekering van een beoordelaar, dat hij alléén op de aangegeven (experimentele)
factor heeft gelet - bijvoorbeeld alléén op het handschrift en niet op de inhoud (vgl.
DE GROOT 1947a, p. 384).
Men zou kunnen menen, dat de mate van (subjectieve) zekerheid, waarmee een
waarneming wordt gerapporteerd of een beoordeling of interpretatie wordt gegeven,
tenminste positief gecorreleerd zou zijn met de objectieve juistheid van die
waarneming, beoordeling of interpretatie. Telkens wordt echter uit experimentele
onderzoekingen gerapporteerd, dat zekerheid en juistheid van oordeel niet
gecorreleerd bleken te zijn (b.v. BARENDREGT 1961, hfdst. 5). Dat betekent
waarschijnlijk niet, dat er in het geheel geen positief verband bestaat, maar het
betekent wel, dat wij niet op een positief verband kunnen rekenen in het gebied van
betrekkelijke grensgevallen of ‘moeilijke gevallen’, waarbinnen wij in een
toetsingsonderzoek - en trouwens ook in de praktijk - juist in eerste instantie
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1

geneigd zijn een beoordelaar te raadplegen. Het helpt dus niet veel, wanneer wij
de zekerheid waarmee het oordeel wordt gegeven, in aanmerking nemen.
Klaarblijkelijk heeft de menselijke beoordelaar inclusief de ‘expert’ (de grafoloog,
de klinische psycholoog, en waarschijnlijk evenzo de medicus, de rechter, de
advocaat) onder bepaalde condities de neiging om, wanneer hij een aantal dubieuze
indicaties tot een begrijpelijk patroon kan combineren, teveel in dit patroon te gaan
geloven - een psychologisch proces, waarover wel eens gerapporteerd is (b.v. DE
GROOT 1947a, p. 395 e.v.), maar dat nog weinig als zodanig is onderzocht.
Dikwijls is niet met zekerheid uit te maken waar precies de schoen wringt, maar
geven alleen de resultaten te denken. Zo geeft de klaarblijkelijke onzekerheid van
psychiatrische en van klinisch-psychologische diagnosen te denken (vgl. b.v. ASH
1949; FOULDS 1955; WALLINGA 1956); vooral als men de uitkomsten van
onderzoekingen contrasteert met de zekerheid waarmee zulke uitspraken vaak
worden gegeven en het vertrouwen waarmee zij vaak worden aanvaard. Zo geeft
het te denken, wanneer blijkt, dat er een verband bestaat tussen bepaalde
persoonlijke eigenschappen van de proefleider (beoordelaar) en testscores behaald
door proefpersonen (zie b.v. voor Rorschach-scores SANDERS en CLEVELAND 1953);
of wanneer meningen èn bevindingen betreffende verschillen in intelligentie tussen
rassen of sociale klassen, geconstateerd in schijnbaar geheel objectieve
experimenten, sterk blijken te variëren in de tijd en deels met de politieke richting
van de onderzoeker (vgl. PASTORE 1949; voor een discussie van de (objectiviteits-)
problemen bij onderzoekingen op dit gebied, zie ANASTASI 1958).
De strekking van al deze bevindingen is helaas nog niet voldoende doorgedrongen.
Subjectieve evidentie, begrijpelijkheid van een samenhang, het gevoel van zekerheid
bij het opstellen of aanvaarden van een interpretatie wordt nog te vaak als voldoende
grond voor de juistheid ervan beschouwd - in de klinische psychologie, de psychiatrie,
de

1

Aan de orde is hier het effect van ‘restriction of range’ (zie b.v. VAN DER GIESSEN 1957, p. 135
e.v.). Beschouwen wij, voor een bepaalde beoordelings-taak, ‘alle’ mogelijke gevallen, inclusief
de op grond van de gegevens bijna (objectief) zekere, dan zal er waarschijnlijk een duidelijk
verband tussen zekerheid en juistheid worden gevonden. Binnen het beperkte variatie-gebied
van de onzekere of onduidelijke gevallen blijkt echter weinig of niets meer van een correlatie,
ook dikwijls niet als de beoordelaar een expert op het betreffende gebied is.
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sociologie. Dit geldt zeker in de toepassingssector, in de diagnostiek van ‘gevallen’.
Een speciale moeilijkheid is, dat de buitenstaander, hetzij als publiek (patiënt,
proefpersoon, adviesvrager) hetzij als opdrachtgever vaak niet voldoende op de
1
hoogte is van de gevaren van de subjectiviteit. Wat betreft de opdrachtgever, kan
dit ertoe leiden, dat hij niet begrijpt, waarom een zo grote omhaal van methoden en
technieken - die de objectiviteit moeten garanderen - nodig is; hij verwacht te snel,
te goedkoop, te veel en/of te zekere resultaten van een onderzoek.
Na al het bovenstaande zal het wel duidelijk zijn, dat het geen l'art pour
l'art-perfectionisme is, dat de onderzoeker drijft tot het betrachten van de uiterste
objectiviteit in zijn procedures. Het is een harde noodzakelijkheid; de objectiviteits-eis
is fundamenteel.

6;1;3 Objectiviteit bij de toetsingsopzet.
Men kan in principe wel aan ieder werkwoord, dat aangeeft wat de onderzoeker
doet of moet doen, het bijwoord ‘objectief’ toevoegen. Maar dit bijwoord heeft dan
niet altijd precies dezelfde betekenis.
De praktische betekenis van de objectiviteits-eis varieert vrij systematisch met de
fase van de cyclus (1;4), waarin een bepaalde activiteit haar plaats heeft. De eerste
fase wordt gekenmerkt door de ‘vrijheid van ontwerp’ (2;1;2); het ligt dus voor de
hand, dat hiervoor geen strikte objectiviteits-eisen kunnen worden gesteld. Men kan
alleen stellen, dat de kansen op een goede, bruikbare hypothesevorming in
belangrijke mate worden verhoogd, als de onderzoeker onbevooroordeeld (objectief)
kan observeren, als hij objectief kan beschrijven en ordenen wat hij heeft
waargenomen en als hij bij zijn interpretaties objectief genoeg is om zijn ‘voorwerp
van studie recht te doen’. Dit alles is echter heel betrekkelijk: een zekere mate van
subjectiviteit is in de ‘creatieve’ eerste fase onver-

1

In landen als de U.S.A., waar men een jury-rechtspraak heeft, is een specifiek en ernstig
probleem, hoe men de leden van de jury moet duidelijk maken hoe dubieus bijvoorbeeld een
met zekerheid uitgesproken herkenning bij een confrontatie als bewijsgrond is (LEVINE 1960).
De jurist zelf heeft hier tenminste zijn ervaring; en hij heeft het voordeel - in tegenstelling tot
de medicus - dat gebleken fouten in de beoordeling (c.q. veroordeling) publiekelijk plegen te
worden besproken, ja breed worden uitgesponnen. De jury bestaat echter uit leken. In de
tegenwoordige situatie is de hoop erop gevestigd, dat zij niet alle twaalf even naïef zullen
zijn: het risico wordt althans verdeeld.
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mijdelijk en zelfs noodzakelijk. Wat de onderzoeker doet en hoe hij het doet, blijft
hier trouwens in principe nog binnenskamers; men kan dus hoogstens een
aanbeveling lanceren: ‘probeer (betrekkelijk) objectief te blijven bij de
hypothesevorming’.
De vijfde fase lijkt het meeste op de eerste. Weliswaar blijven de uitkomsten van
de evaluatie niet binnenskamers, maar we hebben hier toch ook voor een belangrijk
deel te doen met processen van waarneming (van de uitkomsten), beoordeling (van
de confirmatie-waarde) en interpretatie (veelal uitlopend op een nieuwe,
gemodificeerde hypothesevorming), die niet aan strikte eisen of criteria van
objectiviteit te binden zijn. Natuurlijk moet de rapportering objectief zijn, d.w.z.
waarheidsgetrouw en niet tendentieus-onvolledig - maar de vraag of zij dit is, is zelf
1
een, noodzakelijkerwijze min of meer subjectieve, beoordelingskwestie. Men kan
daarvoor als richtlijn opstellen, dat de lezer alle relevante gegevens over de
toetsingsopzet (vgl. 5;1), de bewerking en de uitkomsten in handen moet krijgen,
2
zó, dat hij desgewenst het onderzoek kan repliceren. Verder kan men aanbevelingen
over de vormgeving verstrekken (b.v. TECHNICAL RECOMMENDATIONS 1954); maar
strenge objectiviteitscriteria zijn daarmee nog niet verkregen. Wat de evaluatie in
engere zin betreft, hiervoor kan men hoogstens tot objectiviteit aansporen, en
misschien aanbevelingen geven voor een verantwoorde wijze van interpreteren
(vgl. 9;2). Overigens is, bij een goede, voldoende objectieve rapportering - die niet
zelf alvast door de evaluatie is beinvloed - een daarop volgende tendentieuze
evaluatie geen ramp, aangezien deze, na publikatie, voor kritiek toegankelijk is.
De objectiviteits-eisen voor de tweede fase zijn reeds uitvoerig behandeld in de
hoofdstukken 3 en 4, onder de naam van logische en formuleringseisen. De
tegenstelling ‘objectief’-‘subjectief’ heeft, wanneer we met

1

2

Anders uitgedrukt: dit is een terrein, dat meer wordt beheerst door bestaande tradities en
‘ongeschreven spelregels’, die verschillend kunnen worden toegepast (vgl. 1;3;4), dan door
scherpe, expliciete voorschriften. Nogal eens voorkomende overtredingen van de
(ongeschreven) regels van de objectiviteit zijn: het niet rapporteren van negatief uitgevallen
onderzoekingen, en: een exploratief onderzoek in de rapportering beschrijven als een
toetsingsonderzoek (vgl. 9;1).
Om praktische redenen (plaatsruimte in tijdschriften, leesbaarheid van het verslag, en dgl.)
wordt deze richtlijn niet altijd gehandhaafd. Daarvoor in de plaats komt dan, dat het verslag
beknopt mag zijn, maar dat nadere, meer volledige gegevens (inclusief het originele materiaal)
gedurende zekere tijd beschikbaar moeten blijven voor inzage en studie van anderen, die
dat wensen.
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verbale formulerings- en met logische eisen te maken hebben, zoals die belichaamd
worden in het toetsbaarheidsprincipe (4;3;1) en in de expliciteringsplicht (4;3;4),
veeleer de vorm van ‘juist’ tegenover ‘onjuist’, of ‘logisch houdbaar’ (of acceptabel)
tegenover ‘niet houdbaar’ (resp. niet acceptabel). In ieder geval kunnen wij de
tweede fase nu laten rusten.
Wat het zuiver deductieve deel van de derde fase betreft - de stappen van het
type ad en bd (3;2;1) - hebben wij eveneens met logische eisen, en met juist of
onjuist te maken. Maar voor het overige vormen de derde en de vierde fase, de
fasen van opzet van het onderzoek en toetsing, het terrein bij uitstek voor
objectiviteits-problemen. Het begrip ‘objectiviteit’ kan hier dikwijls scherp worden
gehanteerd, in een absolute betekenis. Men kan er (objectieve!) criteria voor
opstellen; men kan ‘objectieve technieken’ ontwikkelen. Met name kan men dit doen
voor: (1) het empirisch specificeren van begrippen, (2) het selecteren van
toetsingsmateriaal, c.q. het samenstellen van proefgroepen (trekken van
steekproeven), (3) de processen van observatie en registratie, en van bewerking
van waarnemingsuitkomsten, (4) de regeling van de onderzoek- (c.q. experimentele)
condities, voorzover deze nog niet onder (1), (2) en (3) begrepen waren.
Dit lijken vier onderwerpen, maar wij kunnen ze tot twee reduceren. In de eerste
plaats kunnen wij categorie (4) missen, als wij de andere categorieën ruim genoeg
opvatten. Iedere vastlegging van een experimentele conditie resulteert of in een
empirisch specificatie-besluit (1), of in een nadere bepaling (selectie) van het
toetsingsmateriaal (2) of beide. In de tweede plaats geldt in een toetsingsonderzoek
- en daarover spreken wij steeds (vgl. echter 9;1) - voor (3), d.i. voor het observeren,
registreren en bewerken, dat men dit uitsluitend doet met het oogmerk om een in
termen van begrippen gestelde hypothese te toetsen. Iedere waarneming, die voor
de toetsing relevant is en gebruikt wordt, is, of draagt bij tot, de bepaling van de
‘waarde’ - kwantitatief of kwalitatief (vgl. 7;2;2) - van een variabele, die op zijn beurt
een begrip representeert. Anders uitgedrukt: het heeft in een toetsings-onderzoek
geen zin iets te registreren of te bepalen (c.q. te meten) als men niet weet wat men
1
bepaalt, en waartoe men het bepaalt. In veel gevallen vereist trouwens de nadere
vastlegging

1

‘How odd it is that anyone should not see that all observation must be for or against some
view, if it is to be of any service’, aldus Charles Darwin (geciteerd naar COHEN en NAGEL 1934,
p. 197). Een ‘view’, een opvatting, wordt beschreven in begrippen; observatie moet dus (in
een toetsingsonderzoek) in verband staan met een begrip.
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van wat bijvoorbeeld objectief waarnemen (van een ‘voorwerp’) is, een vooraf gesteld
‘doel’ (vgl. 6;1;1); en dit doel wordt gerepresenteerd door het begrip zoals bedoeld
en gelezen in de hypothese.
We kunnen dus met (1) en (2) volstaan. In het volgende zullen
objectiviteits-problemen en objectieve methoden worden besproken zoals die
optreden, respectievelijk kunnen worden toegepast bij deze beide activiteiten. Het
empirisch specificeren, c.q. instrumenteel realiseren van begrippen (1), zoals die in
te toetsen hypothesen (kunnen) voorkomen, wordt besproken van het begrip uit in
6;2, en van de waarneming uit in hoofdstuk 7. Het bepalen (selecteren) van het
steekproef-materiaal waaraan een toetsing zal worden verricht wordt behandeld in
6;3.

6;2 Van begrip naar objectieve variabele
6;2;1 Instrumentele realisering; definities.
De betekenis van empirische specificaties en de toepasbaarheid van objectieve
methoden daarbij laten zich het beste bestuderen onder het gezichtspunt van de
instrumentele realisering van een begrip. Wij gaan dus in gedachten steeds van
begrip naar variabele, en wel naar een, liefst objectief, operationeel gedefinieerde
variabele.
Het is voor de bespreking hiervan van belang eerst enkele termen wat nader vast
te leggen. Ten eerste: wanneer gaat een ‘begrip’ - of in het spraakgebruik veelal:
een ‘factor’ - in dit proces eigenlijk over in een ‘variabele’?
Kenmerkend voor een variabele is in ieder geval, dat hij varieert of variëren kan:
een variabele is, in de sociale wetenschappen, een factor met de variatie waarvan
in een bepaald onderzoek wordt rekening gehouden. Ten behoeve van onze
bespreking willen wij hieraan echter nog één kenmerk toevoegen: wij spreken pas
van een variabele, als de instrumentele realisering tenminste in principe vastligt. Is
dit nog niet het geval, dan spreken wij van het ‘begrip’ of de ‘factor’ (b.v. hostility,
intelligentie, leeftijd). Bij de in het vorige hoofdstuk besproken voorbeelden, ontleend
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aan BARENDREGT (1954), was het instrument, voor de bepaling van de ‘hostility’ (het
koesteren van vijandige wensen): de genoemde index van Elizur (5;2;3); voor de
‘intelligentie’: de gebruikte Wechsler-Bellevueschaal met bijbehorende instructies
en scorings-voorschriften; voor de ‘leeftijd’ eenvoudig de registratie der zelf
opgegeven leeftijden in jaren plus de toegepaste classificatie van deze gegevens.
Is dit bekend, dan weten wij voldoende om nu, volgens de zojuist gemaakte
terminologische afspraak, van ‘variabelen’ te kunnen spreken, ook al zijn nog lang
niet alle details van de operationele definitie geregeld. Weet men méér dan dit nadere details over de hantering van het instrument; het gebied van, kwantitatieve
of kwalitatieve, waarden dat de variabele kan aannemen; de meetschaal waarin
wordt gewerkt; de frequentieverdeling in de populatie, en dgl. - dan blijft de variabele
een ‘variabele’. Volgens Angelsaksisch spraakgebruik (b.v. MAXWELL 1958) wordt
een variabele met een gegeven, of aangenomen, frequentie-verdeling vaak ‘variate’
1
genoemd; dit onderscheid interesseert ons in dit hoofdstuk echter niet.
Een variabele is pas volledig (operationeel) gedefinieerd, als het instrument,
waarmee de waarde ervan van geval tot geval moet worden bepaald, tot in details
vastligt. Dit instrument bevat alle instructies betreffende de manier waarop, om de
waarde van de variabele te kunnen bepalen, empirisch, c.q. experimenteel materiaal
moet worden verkregen, geregistreerd en verwerkt.
Een variabele is objectief, als al deze instructies, nodig om de waarde ervan te
bepalen, ‘objectief’ zijn. Wij moeten hier objectiviteit voor iedere bewerkings-stap
afzonderlijk eisen: voor het verzamelen van materiaal c.q. voor de details van de
experimentatie, voor de regels voor het uitsluiten van gevallen waarop de variabele
niet toepasbaar wordt geacht (vgl. 6;3), voor de waarneming c.q. registratie, voor
alle bewerkings-voorschriften, zoals classificatie, scoring, combinatie en berekening
van uitkomsten, etc. Iedere beslissing in dit proces, iedere onderscheiding, iedere
indeling in een bepaalde klasse, iedere rekenkundige bewerking moet ‘objectief’
geregeld zijn.
Dit begrip kan hier streng worden gedefinieerd: een bewerkingsstap is

1

Van minder belang is hier ook de beschouwing van variabelen onder abstractie van hun
empirische inhoud, zoals wij die bij de logicus, de mathematicus, de statisticus aantreffen. In
dit hoofdstuk en het volgende gaat het juist om de inhoud, althans om de wijze waarop deze
instrumenteel wordt gerealiseerd.
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objectief geregeld, als de uitvoering ervan niet door subjectiviteit kàn worden
gestoord, d.w.z. als er geen ‘subject’ in de zin van een menselijke beoordelaar meer
aan te pas behoeft te komen; anders: als zij ‘fool-proof’ is, d.w.z. als de instructie
kan worden uitgevoerd door een ‘klerk’, die geheel onwetend is op het gebied in
kwestie; nog anders: als de instructie in principe kan worden vertaald in een
1
programma van één-waardige transformaties voor een deterministische machine
(vgl. ASHBY 1957, hdst. 3 e.v.).
Zoals bekend is dit laatste - in het algemeen: vervanging van de subjectieve
menselijke waarnemer en beoordelaar door een ‘machine’ - niet meer alleen een
principiële mogelijkheid, maar ook een praktisch steeds meer toegepaste.
Fotografische registratie, film- en bandopnamen, om maar te zwijgen van het
gedifferentieerde elektronische instrumentarium waarvan de natuurwetenschappen
gebruik maken - vervangen de menselijke waarnemer; machinale
scorings-inrichtingen de menselijke beoordelaar; rekenmachines de menselijke
verwerker van waarnemingsgegevens. Waar deze vervanging mogelijk is, hetzij in
werkelijkheid hetzij alleen in principe, is de werkwijze ‘objectief’.
Gebreken in de objectiviteit kunnen tweeërlei vorm hebben: het ontbreken van
expliciete instructies; of de aanwezigheid van instructies, die een beroep doen op
een beoordeling, een waardering, waarvoor geen volledig objectieve normen zijn
aangegeven. Geen van beide gebreken leiden in de praktijk van het wetenschappelijk
onderzoek noodzakelijkerwijze tot moeilijkheden: het kan zijn, dat de te treffen
onderscheidingen op gezond verstand of op algemeen stilzwijgend aanvaarde
conventies of normen berusten. Het is vaak ook zeer moeilijk, met name wat betreft
de details van de experimentatie en van de hantering van de toepasbaar-

1

‘If the procedure can be programmed for a digital computer, then it is completely objective’
(GREEN 1961, p. 85). Tegen de in de tekst gegeven definitie zijn twee bezwaren in te brengen:
1. Ook een probabilistische machine is objectief - dat is juist, maar die hebben wij hier niet
nodig (vgl. echter 6;3); 2. Het programma zelf kan ‘biased’ zijn, b.v. op een ‘subjectieve’
selectie berusten (men kan een vooroordeel inbouwen) - ook dat is juist, maar met deze vorm
van subjectiviteit rekenen wij in het volgende hoofdstuk (7;3) af. In de hier bedoelde technische
zin is ook een door subjectiviteit inadequaat machine-programma ‘objectief’. Essentieel is,
dat een machine-programma volledig, zonder verlies, kan worden weergegeven, c.q.
gepubliceerd; zodat bezwaren tegen een eventueel inadequaat geachte instrumentele
realisering open, en afzonderlijk, kunnen worden ingebracht.
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heidsregels, om bij de weergave ervan volledig te zijn en werkelijk iedere menselijke
beoordeling, buiten de expliciete instructies om, uit te schakelen. Zelfs bij een streng
geprecodeerde test of enquête (vgl. 7;1;1) kunnen zich bijvoorbeeld moeilijkheden
voordoen bij de beoordeling van grensgevallen, waarin de proefpersoon zich niet
geheel (maar wel bijna) aan de gegeven instructies heeft gehouden. Ook daarin
kan echter in principe worden voorzien; zo bestaat er bijvoorbeeld bij de
Allport-Vernon schaal (ALLPORT en VERNON 1931) een speciale (objectieve) instructie
voor de correcties in de scoring, die moeten worden aangebracht als de proefpersoon
iets fout heeft gedaan. De hier gehanteerde eis van absolute objectiviteit van een
variabele is een ideaal, dat niet altijd geheel kan worden bereikt, maar wel altijd zo
dicht als mogelijk is moet worden benaderd.

6;2;2 Het evaluatie-probleem als voorbeeld: doel, effect, maatstaf.
Een belangrijk type vraagstuk, dat vooral ook in de toegepast-wetenschappelijke
sfeer telkens weer een sleutel-positie blijkt in te nemen, is het probleem van de
objectieve evaluatie van de effecten van methoden, die erop gericht zijn het
menselijke gedrag te beïnvloeden. Dit ‘evaluatie-probleem’, zoals wij het nu verder
1
zullen noemen, levert een geschikt voorbeeld voor de nadere bespreking van
objectiviteitskwesties bij de instrumentele realisering van een begrip.
Dit probleem treedt op bij alle vormen van onderwijs en opvoeding, van training
en vorming, van psychotherapie en counseling, van propaganda en reclame: Wat
is het effect? Gewoonlijk worden bepaalde, omschreven - zij het vaak aanvankelijk
zeer vaag omschreven - effecten gewenst of verwacht, zodat de vraag is in hoeverre
deze worden bereikt. Dikwijls wordt de vraagstelling op de vorm gebracht van een
vergelijking tussen twee methoden. Is methode A beter dan methode B? Kan men
de superioriteit van A boven B (of omgekeerd) aantonen door een objectieve,
vergelijkende evaluatie van de effecten van A en B? Daarbij kan ‘methode

1

De term ‘evaluatie’ heeft hier dus een andere betekenis dan die van
samenvattend-interpretatieve bepaling van de waarde van onderzoek-uitkomsten voor de
theorie (of voor een toepassings-doel), die voor ‘evaluatie’ als vijfde fase van de cyclus geldt
(1;4;6). Het gaat hier niet om bepaling van de waarde van onderzoek-uitkomsten - over welk
onderwerp dan ook - maar om evaluatie van (de effecten van) een beinvloedingsmethode.
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B’ eventueel zijn: géén methode; de vraag is dan of, vergeleken bij de nul-lijn van
B, enig (significant) effect van A, hoe gering ook, in de gewenste richting aantoonbaar
is. Meestal zijn de gewenste effecten tevens de volgens een theorie, zij het misschien
een vage theorie, voorspelde effecten; we hebben dan dus met een
toetsingsprobleem te maken.
Van dit probleem nu is de instrumentele realisering van het effectbegrip vaak een
bijzonder moeilijke kant. Gewoonlijk weet men wel, in algemene termen, wat men
met de poging tot beïnvloeding voor heeft; gewoonlijk is wel een verbale omschrijving
voorradig van de aan methode A, volgens de theorie, toegeschreven merites en
van de effecten, die ermee te bereiken zijn: ‘beter inzicht’, ‘groter vaardigheid’,
‘verbeterde mentaliteit’, ‘verbeterde aanpassing’, respectievelijk ‘een gunstiger
instelling t.o.v. het gepropageerde’ of ‘bereidheid tot positief handelen (c.q. kopen)’.
De moeilijkheid ligt echter in de opstelling van empirische maatstaven, die zowel
het bedoelde redelijk dekken als objectief zijn.
Men stelt vaak, dat dit eenvoudig niet mogelijk is. Vooral met betrekking tot
problemen van opvoeding en vorming - maar toch ook dikwijls met betrekking tot
onderwijs in engere zin, therapie, mentaliteits-beïnvloeding - wordt vaak naar voren
gebracht, dat men het dan eerst eens zou moeten zijn over het doel ervan; en
overeenstemming hierover, bijvoorbeeld in een groep van experts, is gewoonlijk ver
te zoeken. Deze redenering is echter misleidend. Discussies gaan uiteraard vaak
over die dingen waarover men het niet eens is, en bovendien nemen zij vaak een
‘hoge vlucht’, d.w.z. zij vervluchtigen in vage filosofieën of persoonlijk geformuleerde
theorieën, met betrekking waartoe geen basis van verstandhouding meer aanwezig
is. Zulke discussies zijn echter niet nodig als men het eens moet worden over een
acceptabele, objectieve, instrumentele realisering van bepaalde effecten. Die effecten
moeten als belangrijk en gewenst worden beschouwd - en daarover moet men wèl
1
overeenstemming bereiken - èn zij moeten bepaalbaar zijn (objectief realiseerbaar).
Het komt er dus op aan een concrete ‘grootste gemene deler’ van doelopvattingen
te bereiken (benevens, eventueel, een ‘kleinste gemene

1

Aan de laatste beperking ligt de gezonde gedachte ten grondslag, dat het weinig zin heeft
een doel te stellen, als men niet weet, hoe in een bepaald geval is uit te maken in hoeverre
het bereikt is. Eén van de belangrijkste voordelen van projecten, die op de objectieve realisering
van effect-maatstaven gericht zijn - naast het feit, dat zij evaluatie mogelijk maken - is dat zij
de discussie over doel en strekking (van opvoeding, onderwijs, therapie, etc.) een meer
realistische (‘operationele’) basis kunnen geven.
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veelvoud’). De instrumentele realisering wordt dan dààrop, of op een belangrijk
onderdeel daarvan, gericht.
Wil men bijvoorbeeld door experimenteel onderzoek een bijdrage leveren tot de
bepaling van de merites van verschillende didactieken van het onderwijs in vlakke
meetkunde in de eerste klassen van het V.H. en M.O. (vgl. DE GROOT 1957b), dan
is het eerst nodige dat men een instrument heeft om die merites te bepalen.
Empirisch gezien moeten ‘merites’ kunnen blijken en wel uit ‘effecten’. Men kan
alleen aantonen, dat didactiek A, conform een desbetreffende theorie of hypothese,
superieur is aan didactiek B, als men kan demonstreren (aan effecten), dat bepaalde
belangrijk geachte onderwijs-doelstellingen door A beter worden gerealiseerd dan
door B. Men heeft dus maatstaven nodig, die, na bijvoorbeeld een jaar
meetkunde-onderwijs, per leerling - of per klasse - kunnen worden aangelegd en
die aangeven in hoeverre een bepaald onderwijs-doel in dit geval bereikt is. Deze
maatstaven zullen objectief moeten zijn; zelfgemaakte en op het eigen onderwijs
afgestemde proefwerken, indrukken en ervaringen, hoe waardevol ook binnen de
klasse, kunnen voor vergelijkingen tussen klassen (onder verschillende docenten
en verschillende didactiek) niet worden gebruikt.
Maar wat zijn de ‘belangrijk geachte onderwijs-doelstellingen’ in het geval van de
vlakke meetkunde in de eerste klasse?
Men kan het doel van meetkunde-onderwijs in het algemeen zeer verschillend
zien. Men kan zelfs twisten over de vraag of het een noodzakelijk onderdeel is,
bijvoorbeeld van het H.B.S.-programma; zoals bekend is wel voorgesteld de vlakke
meetkunde geheel te vervangen door iets anders, bijvoorbeeld symbolische logica
of verzamelingsleer. Men kan het doel beperkt zien, strikt gebonden aan het
programma zelf: bepaalde typen vraagstukken leren oplossen; of men kan het ruim
zien, bijvoorbeeld: leren denken, een probleem analyseren, systematisch
denkmethoden en algemene oplossingsmethoden leren toepassen, òòk voor andere
doeleinden (vgl. b.v. BOS 1955). Of men kan het accent leggen op het ruimtelijke
aspect: meetkunde als middel tot ontwikkeling van een gestructureerd ‘ruimtelijk
inzicht’ (b.v. VAN HIELE 1957); of, weer anders, als middel tot een eerste kennismaking
met een wetenschappelijk, gedeeltelijk geformaliseerd deductief systeem. Er bestaan
hierover veel schrandere en diepe beschouwingen - en maar weinig
overeenstemmende conclusies.
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Het zal echter duidelijk zijn, dat vele van de ruimere doelstellingen gebaseerd zijn
op de veronderstelling van overdracht (transfer) van het in de meetkunde-les geleerde
naar andere gebieden, in een later levens-stadium. Deze veronderstelling is enerzijds
te onzeker (vgl. b.v. WOODWORTH en SCHLOSBERG 1955, p. 829) en zij voert ons
anderzijds te ver af van wat er in de eerste klasse van het V.H. en M.O. gebeurt;
en dat nog wel in verschillende richtingen: respectievelijk (algemeen) leren denken,
ruimte-inzicht, logica en wetenschap. Voor de constructie van een effect-maatstaf
moeten wij dichter bij huis blijven, de belangrijkste factoren in de ‘grootste gemene
deler’ zoeken. Aangezien meetkunde stellig niet als dressuur-vak bedoeld is, zal
iedere docent accepteren, dat het onderwijs tenminste in belangrijke mate ten doel
heeft bij de leerlingen een zeker ‘inzicht’ in het vak meetkunde zelf teweeg te
brengen. Een minimum aan inzicht is in ieder geval ook een noodzakelijke
voorwaarde voor eventuele transfer-effecten. Evenzo kan men stellen, dat de
bedoeling van onderwijs is stimulerend te werken, ‘belangstelling’, in casu ‘plezier
in meetkunde’ op te wekken. Ook dit is een fundamentele factor, waartegen niemand
bezwaren zal inbrengen - al wordt het stimuleringsdoel in de praktijk van het
onderwijs nogal eens vergeten of zelfs averechts gerealiseerd. Opnieuw geldt, dat
zonder een minimum aan positieve motivatie weinig van verder strekkende
(transfer-)effecten te verwachten is.
Met deze twee, uit de ‘grootste gemene deler’ gegrepen, doel-begrippen werd in
een op de constructie van effect-maatstaven gericht project (DE GROOT 1959c;
WIEGERSMA 1960b) volstaan.

6;2;3 ‘Verworven inzicht’: een objectief instrument.
De instrumentele realisering van de twee hierboven genoemde effect-begrippen
kwam er nu op neer, dat een passende (prestatie-) test voor ‘verworven inzicht’ in
de meetkunde-stof van de eerste klasse en een ‘attitude’-test voor gewekte
belangstelling, voor ‘plezier in meetkunde’, moesten worden geconstrueerd.
Wij zullen nu niet ingaan op de wijze waarop dit is gebeurd (vgl. het rapport, DE
GROOT 1959c) noch op de richtlijnen voor en technische bijzonderheden van
test-constructie in het algemeen, waarvoor handboeken (b.v. LINDQUIST 1959)
bestaan. Voor ons gaat het erom dat, bijvoorbeeld voor de eerstgenoemde taak de moeilijkste van de twee - opgaven voor verworven inzicht in meetkunde moesten
worden ont-
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worpen, die zowel (inhoudelijk) aan het gestelde doel moesten beantwoorden als
(formeel) objectief moesten zijn.
Zodra de discussie over concrete opgaven, in het algemeen over ontwerpen voor
onderdelen van instrumenten gaat, kan men deze twee eisen, ‘relevantie’ en
1
‘objectiviteit’ (vgl. 6;2;4) scherp onderscheiden. Wij laten de analyse van de eerste
eis nog even rusten (vgl. hoofdstuk 8, met name 8;2) en beperken ons nu tot de
vraag, wat de objectiviteitseis voor dit geval in concreto inhoudt. Aan welke eisen
moet een test in het algemeen en moest deze inzicht-test in het bijzonder voldoen,
om een objectief instrument te zijn?
Daarvoor is nodig, zoals we gezien hebben, dat alle details van de uitvoering (het
afnemen van de test), de scoring en de bewerking eenduidig vastliggen; zo, dat een
machine, of een goed geïnstrueerde klerk, die noch van meetkunde noch van de
testtechniek op de hoogte is, alles in principe kan overnemen.
Dit houdt in de eerste plaats in, dat er een vast instrument-in-engere-zin is, i.c.
het testboekje met vragen. Verder moeten er ondubbelzinnige voorschriften zijn
over de toepasbaarheid, d.w.z. voor welke leerlingen, van welke klassen, na welk
meetkunde-onderwijs, wanneer in het jaar de test kan worden gebruikt, de
‘inzicht’-variabele kan worden bepaald. Vervolgens: voorschriften over de
experimentatie: gedetailleerde en stringente instructies voor de (leraar-)proefleider
over de omstandigheden waaronder, en de wijze waarop de tests moeten worden
gepresenteerd; per test een volledig uitgeschreven uitleg, die de proefleider met de
leerlingen rustig letterlijk moet doornemen zonder er zelf iets aan toe te voegen;
strikte voorschriften voor de behandeling van eventuele vragen en voor de tijd, die
per test wordt beschikbaar gesteld; enz.
Er moeten strikte voorschriften zijn voor de scoring van een verkregen protocol
(i.c. een ‘antwoordformulier’). Voor iedere subtest moet voor iedere testvraag (=‘item’)
objectief vastliggen welke beantwoording goed en welke fout is, en wanneer het
antwoord niet wordt meegeteld (noch goed noch fout). Is er een punten-waardering
per vraag - uit een oogpunt

1

Instrumentele realisering - in feite, als proces, een vorm van systematisch proberen, vgl. 1;1;4
en 1;2 - leidt tot onderscheidingen, die òòk voor de algemene doel- en effect-discussie
verhelderend zijn (vgl. de voetnoot onder p. 183). ‘Relevantie’ blijkt later weer andere, meer
exact definieerbare eisen te omvatten, met name validiteit en betrouwbaarheid (zie hoofdstuk
8).
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van objectiviteit dikwijls al een dubieuze methode - dan moet de scoringsinstructie
ondubbelzinnige richtlijnen bevatten voor de toekenning van b.v. 0, 1 of 2 punten
aan een antwoord. Al deze richtlijnen en voorschriften moeten, opnieuw, zo strikt
zijn, dat ze in principe in een programma van enkel-waardige transformaties voor
een deterministische machine kunnen worden omgezet.
Hetzelfde geldt voor de voorschriften voor de combinatie van itemscores tot een
subtest-score, en eventueel van de subtest-scores tot een totaalscore voor
‘inzicht’-zoals-operationeel-gedefinieerd. Tenslotte moeten er ook objectieve
voorschriften zijn voor de wijze waarop (resp. de schaal waarin, vgl. 7;2;2) deze
scores moeten worden geïnterpreteerd. Pas als al deze stappen objectief geregeld
zijn, kunnen we zeggen, dat de objectieve instrumentele realisering van het
inzicht-begrip voltooid is.

6;2;4 Objectiviteit en relevantie.
Vervulling van de objectiviteits-eis, zoals die bij de instrumentele realisering van
begrippen optreedt, is een technische aangelegenheid. Men kan natuurlijk ervoor
zorgdragen, dat alles ‘objectief geregeld’ is - door toepassing van objectieve
technieken (vgl. hoofdstuk 7). Er is echter een risico, dat de technische vervolmaking
van het instrument geschiedt ten koste van de inhoud, ten koste van de ‘redelijke
dekking van het bedoelde’, ten koste van de relevantie van wat tenslotte zo objectief
gemeten wordt.
Ook dit laat zich aan het evaluatie-probleem duidelijk demonstreren. Bij de
constructie van de testserie voor meetkunde-inzicht, waarvan hierboven sprake
was, bleek dit dilemma van objectiviteit versus relevantie onder meer hieruit, dat de
twee, volgens diverse indicaties en beoordelingen, meest relevante (meest ‘valide’,
zie 8;2) subtests, namelijk ‘Bewijsopgaven’ en ‘Constructies’, zich het sterkst
verzetten tegen een volstrekt objectieve vormgeving. Technisch zou het niet moeilijk
zijn ze strikt objectief te maken; maar dan zou de eigenlijke inzicht-opgave worden
gedenatureerd. Of een leerling kan construeren, kan men in feite alleen adequaat
onderzoeken door het hem te laten doen; maar hoe moet dan de beoordeling van
zijn produkten - onduidelijke tekeningen, en dgl. - objectief worden geregeld? Een
bewijs-opgave kan men in stappen verdelen, over elk waarvan volstrekt objectieve
vragen gesteld kunnen worden; maar dan onderzoekt men iets anders dan het
vermogen om een
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bewijs te leveren, het inzicht in het bewijs als geheel. Voor de wijze waarop dit
probleem is opgelost, verwijzen wij naar het betreffende rapport (vgl. ook hoofdstuk
7). Hier gaat het er alleen om het dilemma duidelijk te stellen.
Het komt nog scherper naar voren bij andere evaluatie-problemen. Wat is het
doel van psychotherapie en counseling; hoe kan men objectieve effect-maatstaven
construeren voor verbetering van de psychische gezondheid, van de aanpassing
aan het sociale leven of van vermindering van innerlijke spanningen en problemen?
Als er voor het begin van de therapie duidelijke, objectief constateerbare symptomen
waren, geeft het verdwijnen ervan ongetwijfeld een objectieve indicatie. Maar erg
relevant is deze niet: een patiënt kan zònder aperte symptomen nog even neurotisch
zijn als tevoren mèt. Symptomen kunnen ook verschuiven; en bovendien zijn ze
dikwijls niet in een duidelijke, objectief constateerbare vorm aanwezig, ook niet bij
het begin van de therapie. Het is hier bijzonder moeilijk de eisen van relevantie en
objectiviteit te combineren. Weliswaar is, o.a. door het werk van Rogers en zijn
school (zie met name ROGERS en DYMOND 1954), aangetoond dat het niet
onoplosbaar is. De constructie van één van hun instrumenten is gebaseerd op de
simpele gedachte, dat wie onaangepast is en psychische steun nodig heeft in ieder
geval ‘onvrede met zichzelf’ zal hebben. Dit begrip werd door hen instrumenteel
gerealiseerd met behulp van de Q-sorteer-techniek (STEPHENSON 1955); en met dit
instrument konden verscheidene, uit Rogers' theorie van het psychotherapeutische
proces afgeleide, hypothesen worden getoetst, o.a. de voor de hand liggende, dat
deze ‘onvrede’ door de therapie in het algemeen zal verminderen. Het is dus mogelijk
relevante èn objectieve instrumenten te construeren, ook op dit gebied; maar het
evaluatieprobleem - en het dilemma - is hier toch nog maar heel gedeeltelijk opgelost
(vgl. ook MEEHL 1955; SNYDER 1958; BARENDREGT 1961, hfdst. 11).
Nog moeilijker is het een passend instrument te construeren voor de evaluatie
van pogingen om de ‘instelling’ van personen te beïnvloeden, bijvoorbeeld via een
vormingsprogramma, of een cursus over ‘leiding geven’ in de industrie, of, in een
geheel andere sfeer, via propaganda of reclame. Uiteindelijk is de bedoeling van
zulke programma's het gedrag te beïnvloeden: beter leiding geven, meer kopen, en
dgl. Dit gedrag is echter vaak zo ver in de tijd verwijderd, zo moeilijk (objectief)
grijpbaar
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en bovendien van zoveel andere factoren afhankelijk, dat men er dikwijls van moet
afzien dit ‘uiteindelijke criterium’ (vgl. 8;2;2) in handen te krijgen.
Vaak neemt men, ook hiervoor, zijn toevlucht tot een attitude-test; dat is een
vragenlijst, met behulp waarvan men op objectieve wijze gegevens verkrijgt, die
geacht worden van belang te zijn voor de instelling van de proefpersoon ten opzichte
van het onderwerp in kwestie. De vragen in de lijst kunnen slaan op de pro's en
contra's van meetkunde, op praktische problemen van leiding geven, op de
gewoonten in de huishouding, op het drinken van bier, en wat niet al - al naar gelang
van het terrein waarop de beïnvloeding heeft plaatsgehad. Attitude-tests zijn bijzonder
prettige, bruikbare, objectief in te richten instrumenten, ook voor doeleinden van
effect-bepaling, maar hun zwakheid zal duidelijk zijn: zij geven alleen verbale reacties
weer. In veel gevallen zou men graag het eigenlijke gedrag, of de werkelijke
bereidheid tot een bepaald type gedrag of een andere achtergronds-factor willen
‘meten’; maar men moet tevreden zijn met minder relevante gegevens: verbale
antwoorden op verbale vragen. Zo kan een attitude-test na afloop van een
bazencursus wel aantonen in hoeverre de cursisten het ‘human relations’-lesje, dat
hun in de cursus tussen de regels werd gegeven, goed geleerd hebben en kunnen
reproduceren, maar dat garandeert niet, dat zij daarnaar zullen handelen, wanneer
de attitude in kwestie in een werkelijke, levende situatie zou moeten blijken. Het
probleem is niet zozeer, dat de antwoorden niet oprecht zouden worden gegeven.
Dat kan men gewoonlijk, door maatregelen van inrichting van de testvragen en van
uitvoering van de test wel gedaan krijgen (b.v. anoniem, buiten het les- of
beïnvloedingsverband). Niet alleen kinderen, maar ook volwassenen vinden het
meestal prettig hun gevoelens en opinies eerlijk te uiten als daar verder geen
consequenties voor hen aan verbonden zijn. Het invullen van een test blijft echter
iets essentieel anders dan een werkelijke bereidheid om, bijvoorbeeld, extra uren
meetkunde te gaan doen, niet gekrenkt te reageren als chef, consequent een bepaald
produkt te kopen, en dgl.
Ook op andere terreinen dan dat van de evaluatie doet zich ditzelfde probleem
voor. Objectieve instrumentele realisatie blijkt telkens weer moeilijk te zijn juist voor
centrale begrippen, waar men graag vat op zou krijgen: angst, verdringing,
neuroticisme, aanpassing, opmerkzaamheid, democratisch, sociale klasse, status,
rol - om een willekeurige serie
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voorbeelden te noemen. Als men geen water in de objectiviteitswijn wil doen, moet
1
men vaak genoegen nemen met qua ‘relevantie’ vrij zwakke operationele definities.
In de sociale wetenschappen blijkt telkens weer een spanning op te treden tussen
objectiviteit en relevantie.
Nog niet zo heel lang geleden had deze spanning de vorm van een werkelijk
dilemma: men moest of het èèn of het ander kiezen. Men had niet alleen twee
soorten begrippen, maar ook twee soorten theorieën (en scholen): belangrijke maar
niet objectief realiseerbare, en objectief realiseerbare, exacte, die niet relevant
waren, althans niet voor de vragen waarop men van deze wetenschappen in de
eerste plaats een antwoord zou willen hebben. De psychologie bijvoorbeeld was te
verdelen in enerzijds een exacte, objectieve experimentele psychologie, die in het
laboratorium werkte met levens-abstracte, perifere, volgens velen niet-‘relevante’
problemen, en anderzijds een, of liever vele, niet-experimentele psychologieën o.a. dieptepsychologie, psycho-analyse - waarin ongetwijfeld ‘relevante’ problemen
werden behandeld en begrippen werden gehanteerd, waarop men echter uit een
oogpunt van objectiviteit geen vat kon krijgen. Evenzo waren er sterk uiteenlopende,
enerzijds exacte, metende, anderzijds verbaal beschrijvende en theoretiserende
scholen in de sociologie, de economie, de antropologie.
De tegenstelling is er nog, de ‘scholen’ zijn er ook nog; de spanning tussen
objectiviteit en relevantie is nog steeds aanwezig - zoals trouwens reeds is gebleken
uit de moderne voorbeelden, die hierboven werden gegeven. Maar ook was aan
die voorbeelden te zien, dat er geen reden is het probleem als onoplosbaar te
beschouwen. Er is in dit opzicht veel veranderd; er zijn grote vorderingen gemaakt,
de ‘spanning’ is merkbaar verminderd. Een heel arsenaal van methoden en
hulpmiddelen is in de laatste tientallen jaren ontworpen en ingevoerd: voor de
objectivering van onderscheidingen, van materiaal-bewerkingswijzen, van
onderzoekprocedures, en met name voor de objectieve instrumentele realisering
van weerbarstige begrippen - zonder al te veel verlies aan relevantie. Een aantal
resultaten en aspecten van deze ontwikkeling zal hieronder zeer in het kort worden
besproken (6;2;5 en hoofdstuk 7).

1

De term ‘relevantie’ wordt hier in een algemene, losse, zin, niet als technische term gebruikt.
De strekking van een uitdrukking als ‘weinig relevant’ is dat men - en dit kan om verschillende
redenen zijn - eigenlijk liever iets anders zou willen meten of categoriseren, dat men
belangrijker acht dan wat men als variabele in handen krijgt.
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6;2;5 Ontwikkeling van instrumenten.
Vergelijkt men de tegenwoordige situatie met die van 20, 30 of 40 jaren geleden,
dan is een opvallend verschil, dat er nu veel meer gestandaardiseerde, objectieve
instrumenten van een betrekkelijk algemene bruikbaarheid ter beschikking zijn
gekomen. Men kan daardoor veel meer objectief meten en categoriseren dan
vroeger.
Eén van de oudste voorbeelden van instrumentele realisering is dat van de
ontwikkeling, sinds BINET (1908), van (relevante en objectieve) intelligentietests van
allerlei soort. Tegenwoordig bestaan er echter ook talrijke, en deels zowel formeel
als inhoudelijk bevredigende, instrumenten voor de bepaling van andere
persoonlijkheidsdimensies, zoals bijvoorbeeld introversie-extraversie en
‘neuroticisme’ (b.v. HERON 1956; EYSENCK 1956; WILDE 1962). Deze kunnen onder
meer gebruikt worden voor de evaluatie van het effect van psychotherapie (zie b.v.
BARENDREGT 1961, hfdst. 11). Het gebruik dat Rogers c.s. maakten van de
Q-sorteer-techniek van Stephenson werd reeds vermeld. Men kan tegen deze
methode bezwaren inbrengen, maar niet te ontkennen valt, dat zij voortreffelijk past
bij Rogers' theoretische gedachtengang; en zij was dan toch maar beschikbaar.
Vooral in Amerika zijn voor de verschillende sociale wetenschappen objectieve
instrumenten ontwikkeld voor de bepaling van variabelen behorend bij de meest
uiteenlopende begrippen: indices voor de ‘leesbaarheid’ van een tekst (FLESCH
1949), schalen voor de bepaling van het sociale niveau (WARNER e.a. 1949), een
methode voor de bepaling van de ‘gevoelswaarde’ van een begrip (OSGOOD, SUCI
en TANNENBAUM 1957); verder vooral: tests voor tal van geestelijke vermogens en
bekwaamheden, voor kennis en vorderingen op allerlei gebied, voor de gerichthejd
van de belangstelling, voor de attitude t.o.v. diverse instellingen en zaken, voor
persoonlijkheidskenmerken en -dimensies, enz. (zie b.v. CRONBACH 1960, en, voor
Nederland, KOUWER 1957, onder hoofden als intelligentie- of algemeen
niveau-(general ability), vermogens- (aptitude), vorderingen- (achievement),
belangstellings-, persoonlijkheids-, attitude-tests, en dgl.). Natuurlijk is er veel kaf
onder het koren: lang niet alle methoden voldoen aan de eisen, die aan een goed
instrument gesteld moeten worden (hfdst. 8); men leze slechts de kritische
besprekingen in de Mental Measurement Yearbooks (BUROS 1938, 1941, 1949,
1953, 1959). Dat neemt echter niet weg, dat de keuze enorm veel
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groter is en dat veel meer gebieden worden bestreken dan vroeger.
Behalve dat er meer is, is ook de constructievaardigheid en de experimentele
bekwaamheid sterk toegenomen. Lang niet alle instrumenten en bijbehorende
variabelen zijn bedoeld als maatstaven voor algemeen gebruik. Zij worden vaak ad
hoc geconstrueerd, d.w.z. de instrumentele realisering van het begrip heeft alleen
de pretentie voor een bepaald toetsingsexperiment (of: toepassingsdoel) te dienen.
De kunst van de experimentator bestaat voor een belangrijk deel hieruit, dat hij in
verband met zijn hypothese keuzen aan zijn proefpersonen - of algemener: aan zijn
materiaal - opdringt, zonder dat door deze dwang (te veel) relevantie verloren gaat.
Een fraai voorbeeld van deze kunst om, door een geschikte experimentele opzet,
ad hoc in een objectief instrumentarium te voorzien, is te vinden in het onderzoek
van Little en Cohen, voor wat betreft de instrumentele realisering van de
‘overprotectiveness’ en ‘overambitiousness’ van astma-moeders ten aanzien van
hun kinderen, waarvan de psychosomatische astma-theorie spreekt: zij lieten de
moeders, in een experimenteel gecontroleerde opzet, de prestaties van hun kinderen
op een aspiratie-niveau-test voorspellen (LITTLE en COHEN 1951).
Andere voorbeelden zijn te vinden in de experimentele sociale psychologie, waar
een heel aantal begrippen met betrekking tot het gebeuren in kleine groepen
instrumenteel pleegt te worden gerealiseerd op een wijze, die alleen bruibaar is in
de experimentele situatie. In bepaalde experimenten over communicatie en
communicatie-structuren kunnen de proefpersonen bijvoorbeeld alleen met elkaar
in contact treden via schriftelijke boodschappen; men definieert nu bijvoorbeeld de
‘hoeveelheid communicatie’ van persoon A naar B eenvoudig als het aantal
boodschappen, dat A tot B richt gedurende de (vastgestelde) duur van het experiment
(BAVELAS 1950). Buiten het laboratorium kan men hiermee natuurlijk niet werken;
maar wel kan men in het laboratorium in scherp opgezette experimenten met zulke
variabelen algemene theoretische samenhangen onderzoeken en hypothesen
toetsen, om die dan later in aanvullende veld-onderzoekingen - die uiteraard minder
‘scherp’, maar meer ‘reëel’ zijn - opnieuw te bewerken, nu met meer aan de
maatschappelijke werkelijkheid aangepaste operationele definities van begrippen
als ‘hoeveelheid communicatie’.
Ook op sommige toepassingsgebieden construeert men tegenwoordig veel vlotter
dan vroeger de benodigde objectieve instrumenten. Enerzijds
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valt te noemen de toetsing van verworven kennis en vorderingen door middel van
vorderingen-tests (achievement tests), die althans in de U.S.A. vaak ad hoc worden
gemaakt; anderzijds een gebied als de zgn. ‘motivation research’, waarin wegens
het ephemere karakter van de doelstelling vaak gezocht wordt naar specifieke
instrumenten van korte adem: sommige daarvan voldoen niettemin aan eisen van
objectiviteit.
Deze technische ‘instrumentele’ ontwikkeling in de sociale wetenschappen is ook
in Nederland in volle gang. Kritieken op het testen en meten als die van Kohnstamm
in de dertiger jaren (KOHNSTAMM 1935) worden nog wel gehoord (b.v. LANGEVELD
1957, hfdst. 9), maar hebben niet veel gezag meer. Doordat in ons land een
misschien wel wijze reserve en een begrijpelijke vrees voor verlies aan relevantie
de instrumentele ontwikkeling lange tijd heeft tegengehouden - afgezien van de veel
geringere middelen in geld, organisatie, mankracht en optimistisch initiatief - is
weliswaar een vrij grote achterstand ontstaan bij de Verenigde Staten, Engeland
en sommige andere Europese landen, maar deze achterstand heeft ook het voordeel
dat wij nu, lerend van Amerikaanse fouten, beter kunnen kiezen en doodlopende
straten kunnen vermijden.

6;3 Objectieve selectie van toetsingsmateriaal
6;3;1 Universum en steekproef.
Wij hebben in 6;1;3 gezien, dat naast het empirisch specificeren (instrumenteel
realiseren) van begrippen, het selecteren van toetsingsmateriaal een fundamentele
en telkens terugkerende handeling in het opzetten van een onderzoek is, en dat
zich daarbij objectiviteitsproblemen voordoen. Nadat begripsspecificaties de
hypothese in kwestie hebben gespecificeerd (en gewoonlijk verbijzonderd) tot in de
operationele vorm waarin zij getoetst zal worden, is nog een laatste stap nodig,
namelijk selectie van toetsingsmateriaal, om de operationele hypothese in een
voorspelling om te zetten. Anders uitgedrukt: de hypothese, ook in haar meest
gespecificeerde, operationele vorm, heeft betrekking op een universum, de
voorspelling echter op een steekproef, op bepaalde wijze te trekken of reeds
getrokken uit dat universum (vgl. 3;4).
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Nemen wij het in hoofdstuk 5 behandelde onderzoek van Barendregt nog eens als
voorbeeld, dan was voor de experimentele groep het universum in eerste instantie,
d.w.z. bij de hypothese zoals afgeleid uit de theorie: ‘alle astmapatiënten’. Door de
beperking in de opzet van het onderzoek werd hiervan echter slechts een
deelverzameling bekeken: gehospitaliseerde, mannelijke astmapatiënten, die aan
zekere statistische leeftijds-, intelligentie- en beroepsniveau-eisen voldeden. De
gespecificeerde, experimentele hypothese-zoals-getoetst had dus betrekking op
het sub-universum of op de sub-populatie van ‘alle astma-patiënten’ die aan deze
beperkingen en eisen voldoen. De proefgroep van twintig patiënten was een
steekproef uit deze ‘experimentele’ of ‘operationele’ populatie.
Wanneer wij echter de inhoud van de operationele hypothese en van de feitelijke
voorspelling nader bekijken, dan kunnen en moeten wij nog verder gaan. Strikt
gelezen hadden beide betrekking niet op patiënten, personen, maar op hun
Rorschach-reacties, en wel in het bijzonder op de waarden van de hostility-index
van Elizur. Maken wij deze stap, dan gaan wij over van de populatie van personen
1
naar het universum van verkrijgbare scores. Dit maakt verschil, omdat in de tweede
formulering de vraag in hoeverre de scores kunnen worden beschouwd als
(betrouwbare) attributen van de persoon nu apart kan worden gesteld, los van de
operationele hypothese, die alleen betrekking heeft op scores-zoals-verkregen of
-verkrijgbaar. Wij weten dat zowel de proefleider P als de beoordelaar B de
uitkomsten mede kunnen beïnvloeden (vgl. 5;2;4 en 5;3;2), wij weten ook, dat
Rorschach-indices in het algemeen niet al te betrouwbaar zijn; maar met dit alles
hebben wij niets te maken als wij de hypothese strikt

1

De termen ‘universum’ en ‘populatie’ worden vaak door elkaar gebruikt. De
normalisatie-commissie voor statistische termen heeft zelfs voorgesteld, gegeven deze
synonymiteit, de term ‘universum’ maar af te schaffen; deze zou toch al in onbruik geraken
(NEDERLANDS NORMALISATIE-INSTITUUT 1960). In de gedragswetenschappen reserveert men
echter gaarne de term ‘populatie’ voor een verzameling van individuen (met bepaalde nader
te bestuderen meetbare attributen), terwijl ‘universum’ een meer algemene term is, die óók
kan worden toegepast op verzamelingen van attributen of scores (van individuen), c.q. op
numerieke meetuitkomsten of getallen, eventueel ongeacht hun betekenis. Ook op andere
gebieden kan trouwens de beschikbaarheid van twee termen nuttig zijn: één voor de
verzamelingen van de objecten of systemen, waarvan wij één of meer attributen of
eigenschappen bestuderen, en één voor de verzamelingen van te bepalen of bepaalde
(gemeten) attributen of eigenschappen zelf, vàn die objecten of systemen. (B.v.: een ‘populatie’
van spijkers, maar een ‘universum’ van gemeten of te meten spijker-dikten).
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operationeel opvatten. Zij heeft dus betrekking op het universum van alle, per
Rorschach-proefleider P en beoordelaar B verkrijgbare indices van Elizur van al die
astma-patiënten, die aan de boven omschreven specificaties van de operationele
populatie voldoen. Wij noemen dit universum van, zo en zo verkrijgbare, scores het
operationele universum. Bij de toetsing wordt in eerste instantie een steekproef uit
dit operationele universum onderzocht; de zuiver statistische generalisatie gaat niet
verder dan tot de confirmatie van de (operationele) hypothese met betrekking tot
dit (operationele) universum.
Uit dit voorbeeld blijkt, van hoe groot belang het is, bij de doordenking van een
toetsingsopzet enerzijds, en bij de confirmatie en evaluatie van toetsings-uitkomsten
anderzijds, zich in termen van universa (c.q. populaties) en sub-universa rekenschap
te geven van de effecten van verbijzonderingen van het probleem (5;2;2), van
empirische specificaties (operationalisering) van begrippen (5;2;3) en van de
specifieke condities van de experimentele opzet (5;2;4). Alleen als men dit doet,
zijn de generalisatie-stappen bij het confirmatie- en evaluatie-proces - dus bij ‘de
weg terug’ - scherp te onderscheiden.
Wat is nu het trekken van een steekproef uit een universum? De term suggereert
een willekeurige, toevallige greep (‘trekking’ of ‘steek’), of, meer technisch uitgedrukt,
een ‘aselecte’ procedure (zie 6;3;3). Maar in het praktische gebruik van de term
(Eng. sample) wordt dit weliswaar soms inderdaad geïmpliceerd, maar toch niet
consequent gehandhaafd. Een steekproef kan ook geconstrueerd zijn, zorgvuldig
verzameld op basis van voor het onderzoek gewenste variaties of procentuele
verdelingen in bepaalde variabelen. Van ‘steken’ is dan, tenminste wat die variabelen
betreft, geen sprake meer. Ook is een steekproef niet vanzelfsprekend ‘representatief’
voor het universum, waaruit hij is getrokken: een ‘scheefgetrokken’ steekproef
1
(biased sample) is ook een steekproef. Men kan

1

Soms maakt men onderscheid tussen een ‘steekproef’, die wèl, tenminste op een of enkele
variabelen, aselect moet zijn verkregen en/of representatief moet zijn, en een ‘monster’ - een
andere vertaling van ‘sample’ - waarvoor dat niet hoeft te gelden (NEDERLANDS
NORMALISATIE-INSTITUUT 1960). Voor de gedragswetenschappen is deze onderscheiding echter
ongebruikelijk en ook weinig gelukkig. Werkelijk aselecte trekkingsprocedures - b.v. uit de
populatie van ‘alle twintigste eeuwse westerse volwassenen’ - zijn zelden uitvoerbaar,
werkelijke representativiteit is zelden gegarandeerd. Men zou dus, als regel, van ‘monsters’
moeten spreken. Wij geven echter de voorkeur aan de gebruikelijke term ‘steekproef’, zo
nodig met de kwalificatie ‘aselecte’.
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hoogstens zeggen, dat het begrip steekproef past in een context van
wetenschappelijk, althans op generalisatie gericht onderzoek; waarbij gewoonlijk
(niet altijd) de bedoeling voorzit, dat de steekproef voor het doel in kwestie als
representatief kan worden beschouwd. Wij besluiten daarom tot de volgende
begripsbepaling: ‘een steekproef trekken uit een universum’ betekent: een subgroep
van elementen uit het universum afzonderen en bestemmen voor een nader
onderzoek, dat erop gericht is conclusies te trekken niet alleen over de subgroep
zelf, maar ook met betrekking tot het universum en/of met betrekking tot de te
verwachten bevindingen bij nieuwe steekproeven uit het universum.
Niet alle gevallen van selectie van onderzoekmateriaal vallen hieronder. Als een
onderzoeker bijvoorbeeld een universum heeft van enkele tientallen of honderdtallen
gevallen, bijvoorbeeld de populatie van keizers van het Romeinse Rijk, en hij laat,
laten wij zeggen bij een onderzoek naar de grenzen van hun macht, vier of vijf
keizers buiten beschouwing omdat zij te kort hebben geregeerd of omdat hij ze om
andere redenen als oneigenlijke gevallen beschouwt, dan is dat wel ‘selectie van
onderzoekmateriaal’, maar géén steekproef-trekken. De bedoeling om naar de
complete populatie te generaliseren zit niet voor; wij hebben te doen met een
beperking van de populatie zelf. Overigens kunnen zich ook hierbij
objectiviteits-problemen voordoen; zie verder 6;3;4.

6;3;2 Verscheidenheid van universa.
Men kan vele soorten universa onderscheiden. Men kan in de eerste plaats letten
op het aantal variabelen, het aantal kenmerken waarop ieder element van de
verzameling (c.q. populatie) een bepaalde, kwantitatieve of kwalitatieve ‘waarde’
wordt geacht te hebben. Daarbij kan men wel al van een universum (c.q. populatie)
spreken, als deze variabelen nog niet gespecificeerd zijn; het universum is echter
pas volledig gedefinieerd, als dit wel is vastgelegd. Men noemt het aantal variabelen
ook wel eens het aantal ‘componenten’ - als ieder element als een vector wordt
opgevat - of ook het aantal ‘dimensies’ of de ‘dimensionaliteit’ van het universum.
Dit laatste is echter een wat verwarrende term, daar hij vaak in een andere betekenis
wordt gebruikt. Wij zullen hier alleen van het aantal variabelen spreken.
Een andere formele onderscheiding is die naar eindige en oneindige universa.
Bij oneindige universa kunnen natuurlijk niet de waarden voor
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de variabelen van alle individuele elementen empirisch worden bepaald; zulke
universa hebben dus noodzakelijkerwijze een hypothetisch karakter. Zij worden
vaak, al dan niet explicite, als denk-hulpmiddel gebruikt voor de behandeling van
variabelen, die men empirisch bepaalt door middel van ‘in principe onbeperkt
herhaalbare’ experimenten. Men kan zich dan bijvoorbeeld het operationele
universum denken als de verzameling van alle uitkomsten van ‘op dezelfde wijze’
ingerichte experimenten met andere steekproeven uit dezelfde populatie. Ook als
het trekken van telkens nieuwe steekproeven van ‘objecten’ (c.q. individuen) uit de
populatie aan praktische beperkingen gebonden is - wat in de wetenschappen van
de dode natuur zelden, maar in de gedragswetenschappen vaak het geval is - kan
men de hypothese-toetsing statistisch behandelen alsof er sprake is van een
experimentele steekproef uit een oneindig universum. Men denkt daarbij eigenlijk
nauwelijks aan de praktische mogelijkheid van herhaling ‘naar willekeur’, zelfs niet
bij experimenten, waarvoor men, bijvoorbeeld, zeer bepaalde proefdieren van een
zich langzaam reproducerende soort nodig heeft, of zeer bepaalde proefpersonen
(b.v. mannelijke, gehospitaliseerde astma-patiënten, enz., zie boven), die maar één
maal als proefpersoon kunnen dienen. Soms werkt men met een praktisch geheel
fictief oneindig universum. Zo wordt in de testtheorie (zie b.v. GULLIKSEN 1950) het
begrip ‘ware score’ gewoonlijk gedefinieerd als de veronderstelde limiet waartoe
het score-gemiddelde van deze proefpersoon zou naderen als het mogelijk zou zijn
de test een onbeperkt aantal malen af te nemen of een onbeperkt aantal zgn.
paralleltests af te nemen - terwijl in werkelijkheid één herhaling empirisch al dubieus
wordt, vanwege het leer-effect enerzijds, mogelijke vermoeidheids- en
verzadigings-verschijnselen anderzijds (vgl. 8;3;2). Niettemin valt er zinvol met het
begrip te werken.
Van deze nog wel op empirische veronderstellingen gebaseerde, maar fictief
oneindige universa van gebeurtenissen (b.v. het experiment), materialen
(paralleltests), conditie-variaties, experimentele subjecten (proefpersonen of
proefdieren), uitslagen (testscores van een proefpersoon bij herhalingen) is de stap
naar de theoretische universa van getallen of andere abstracte symbolen, waarmee
de statisticus werkt, niet zo groot meer. Zulke theoretische universa, met name
theoretische verdelingen van de variabelen in zulke universa, worden gebruikt als
modellen voor empirische universa, d.w.z. als modellen voor hoe empi-
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rische universa er qua verdeling en afgeleide parameters zouden uitzien, als
bepaalde theoretische veronderstellingen (b.v. een nulhypothese, en dikwijls de
fictie van een onbeperkte herhaalbaarheid) strikt zouden gelden (vgl. 7;2;3). Het
gebruik van zulke modellen maakt mathematischstatistische behandeling van
hypothesen en steekproef-uitkomsten mogelijk. Een theoretisch universum behoeft
natuurlijk niet oneindig te zijn; de getallen van 1 t/m 10 vormen ook een verzameling
van elementen met een variabel kenmerk. Omgekeerd geldt wel, dat een empirisch
universum - zonder ‘fictie’ - eindig moet zijn, al hoeft het niet altijd als zodanig te
worden behandeld.
Eindige en uitdrukkelijk als eindig te behandelen universa komen vooral voor bij,
niet-experimentele, onderzoekingen van bestaande materialen. Hier kan het
universum gesloten zijn, zoals bijvoorbeeld de in 6;3;1 genoemde populatie van
Romeinse keizers of het universum van (kenmerken van) geboekstaafde
middeleeuwse Sint Nicolaas-legenden in de westerse traditie (vgl. 9;2). Gaat het
echter om het opstellen en toetsen van een politicologische theorie over de
samenhang tussen de voorkeursverhoudingen en eenheid of verdeeldheid van
opinie in de maanden vóór de kandidaats-verkiezingen binnen de twee grote politieke
partijen, en de uitslag van de daarop volgende presidentsverkiezingen in Amerika
(DAVID 1960), dan is het universum uitdrukkelijk open. Maar het moet in dit geval
toch ook als eindig worden behandeld; evenmin als het Romeinse keizerrijk zal de
Amerikaanse democratie in deze vorm (twee-partijen-systeem) eeuwig blijven
bestaan.
De onderzoeker kan bij een dergelijk onderwerp trouwens verschillende
standpunten innemen, d.i. keuzen doen over wat hij als universum (en wat als
steekproef) beschouwt. Hij kan om te beginnen, desgewenst, (de variabelen van)
de politieke geschiedenissen van de 63 presidentsverkiezingen in het verleden als
het universum zelf beschouwen en dit alleen descriptief bewerken (vgl. 9;1;4). Zodra
de bewerking echter interpretatief wordt (9;1;6) en zeker als zij exploratief wordt
(9;1;5), d.i. als uitdrukkelijk gezocht wordt naar algemene wetmatigheden, die het
verschijnsel ‘Amerikaanse presidentsverkiezingen’ beheersen, komt er een inductief
element in het spel. De 63 gevallen zijn geen universum meer, maar zij vormen ook
geen (toetsings-)steekproef: zij zijn het ‘uitgangsmateriaal’ (van de, in geval van
interpretatie impliciete, in geval van exploratie expliciete hypothesevorming; vgl.
2;2). De eerst-
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volgende verkiezingsuitslag kan nu als test case dienen, dus: een toetsingssteekproef
zijn van de grootte 1 (vgl. 9;2;3). Maar de 63 gevallen kunnen ook zèlf steekproef
zijn, namelijk wanneer specifieke (Amerikaanse) verkiezings-hypothesen zijn
verkregen als operationele specificaties van meer algemene hypothesen (b.v. over
mechanismen bij de wervingsstrijd tussen twee machtige groeperingen in
democratieën in het algemeen), die op een andere empirische basis zijn opgesteld;
bijvoorbeeld onderzoekingen in het niet-politieke verenigingsleven of politicologische
studies in andere landen. Een tussenvorm - die helaas weinig wordt toegepast, vgl.
9;2;5 - is deze, dat de onderzoeker zijn hypothesen welbewust ontwikkelt aan een
deel van het Amerikaanse verkiezingsmateriaal, bijvoorbeeld de aselect gekozen
helft van de 63 verkiezingsgeschiedenissen (uitgedrukt in variabelen van het
Amerikaanse, open universum), en deze toetst aan de, totzover nog niet bewerkte,
dus ‘nieuwe’ andere helft als steekproef.
Uit deze beschouwingen en met name uit het laatste voorbeeld blijkt, hoe
wijzigingen van gezichtspunt, van opvatting en van methodiek in een onderzoek wijzigingen, die zich tijdens de bewerking en zeker in een onbevangen discussie
over een probleem in een ogenblik en vaak ongemerkt kunnen voltrekken - de
verhoudingen van steekproef en universum (en ook van hypothesevorming en
hypothesetoetsing) telkens wijzigen. Dit is een algemeen verschijnsel: men kan, en
men moet in het wetenschappelijk denken, en met name bij de opzet van een
toetsingsonderzoek, telkens in termen van andere universa (en steekproeven)
denken.
Stelt men bijvoorbeeld een test samen, dan zijn de items, die men kiest, te zien
als een steekproef, die aan zekere representativiteitseisen moet voldoen, uit het
universum van mogelijke items (vgl. 8;2;3, onder inhoudsvaliditeit). De score van
een proefpersoon is echter, uit betrouwbaarheidsoogpunt gezien (vgl. hierboven:
het begrip ‘ware score’), op te vatten als een steekproef ‘van de grootte 1’ uit het
fictieve universum van alle scores, die hij behaald zou hebben als onbeperkte
herhaling van het experiment mogelijk zou zijn geweest; maar het is ook een
steekproef (van de grootte 1) uit het universum van alle proefpersoon-scores. De
proefpersoon zelf, met zijn scores en mogelijke andere variabelen, is een element,
de experimentele groep een steekproef uit een populatie; en die populatie kan, en
moet dikwijls, weer op allerlei manieren worden gezien: alle mannen, alle mannelijke
astma-patienten, alle gehospitali-
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seerde mannelijke astma-patiënten van omstreeks 40 jaar, in Amsterdam, enz.
Iedere beperking in de populatie, en evenzo ieder keuze van een beperkende
experimentele conditie (b.v. van de proefleider) kan weer worden gezien als één uit
een universum van mogelijke beperkingen (vgl. 5;3;3). Bij de statistische toetsing
worden de uitkomsten opgevat als resultaten op een steekproef uit het universum
van onder de nulhypothese mogelijke uitkomsten; en tenslotte kan men het
eindresultaat (b.v. ‘significant op 5% niveau’) weer zien als een element uit het
universum van alle resultaten van soortgelijke (mogelijke) onderzoekingen.
De onderzoeker moet dus in staat zijn telkens zijn gezichtspunt, zijn
universum-steekproef-conceptie te wijzigen bij de ontwikkeling van en discussie
over zijn probleemstelling en zijn experimentele opzet.
Beperken wij ons tot de deductieve lijn, die, als hij eenmaal gevonden is, voor
een enkelvoudige hypothese rechtstreeks van theorie naar voorspelling voert, dan
is het gebeuren echter in vrij eenvoudige termen te beschrijven: als een reeks keuzen
(5;1;1), als een reeks van deductie- en specificatie-stappen (3;2), als een
voortschrijdende operationalisering van de hypothese via instrumentele realisering
van begrippen (6;2), als een proces dat van de hypothese-zoals-afgeleid (uit de
theorie) voert naar de operationele hypothese-zoals-te-toetsen (5;2). Tenslotte
hebben wij in 6;3;1 gezien, opnieuw aan het astma-voorbeeld van hoofdstuk 5, dat
de specificaties, die tot de operationele hypothese leiden, stuk voor stuk ook te
beschrijven zijn als universum-specificaties. Alleen de (logisch) laatste stap, die van
de operationele hypothese naar de voorspelling, d.i. de stap van de keuze van het
toetsingsmateriaal, is niet in termen van operationalisering noch in termen van
universum-wijzigingen te beschrijven. Deze heeft een eigen karakter, en daardoor
zijn eigen objectiviteitsproblemen. Deze zullen hieronder kort worden besproken,
eerst voor steekproefkeuze in statistische zin (6;3;3), daarna voor andere
vraagstukken van materiaal-selectie (6;3;4).

6;3;3 Objectieve steekproef-keuze.
De keuze van een steekproef uit een universum(c.q. populatie) geschiedt met de
bedoeling bepaalde, vooraf aangegeven, bevindingen in het steekproefmateriaal te
generaliseren naar het universum. Dat deze keuze niet subjectief bepaald mag zijn
- met als mogelijke consequentie een keuze van gevallen waarin de voorspelling
een grotere (of kleinere) kans heeft
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om uit te komen - is natuurlijk evident, tenminste wanneer het probleem in deze
abstracte vorm wordt gesteld. De ervaring heeft echter geleerd, dat in enigszins
ondoorzichtige probleemsituaties op allerlei moeilijk voorzienbare wijzen subjectieve
en andere systematisch storende factoren kunnen binnensluipen (6;1;2). Daarom
volstaat men gewoonlijk niet met een aanmaning aan de onderzoeker; men zoekt,
ook hier, naar een objectieve techniek van steekproefkeuze. Dit doel is te bereiken
door de keuzebeslissingen te doen berusten op een principe, waarvan men de
garantie heeft, dat het niets te maken heeft met de probleemstelling in kwestie. Het
enige ‘principe’ echter, waarvoor deze garantie altijd ten volle bestaat, is dat van de
loting: de keuze moet op ‘toeval’ berusten, aselect geschieden (vgl. HEMELRIJK 1961).
Vandaar dat een veel gebruikte keuze-techniek die van de aselecte
steekproef-bepaling (random sampling) is. In concreto: wil men een steekproef van
de grootte n uit een universum van N elementen trekken, dan doet men dit volgens
een procedure, waarbij iedere mogelijke combinatie van n elementen uit de gegeven
N een gelijke kans heeft om gekozen te worden. De statistische significantie-bepaling
- voor de generalisatie naar het universum - berust in principe altijd op de
veronderstelling van een dergelijke aselecte procedure.
De keuze van n uit N, dus van een steekproef van gegeven grootte uit een eindig,
gesloten universum, zonder veel verdere complicaties, is een standaard-probleem
bij (b.v.) opinie-onderzoek in een land, of, om een voorbeeld uit een geheel andere
hoek te nemen, bij de statistische controle op een gegeven, grote partij produkten,
of, weer uit een geheel andere sector, bij statistische onderzoekingen naar
taalgebruiks-eigenaardigheden (GUIRAUD 1954). In de leerboeken voor sociale
onderzoek-methoden (b.v. SELLTIZ JAHODA, DEUTSCH en COOK 1959; FESTINGER en
KATZ 1953) worden, behalve de eenvoudig aselecte steekproeftrekking (simple
random sampling), waarvan het principe zo juist beschreven werd, ook andere
methoden aanbevolen. Soms heeft het statistische of praktische voordelen de
populatie in ‘strata’ te verdelen (b.v. geografisch: in provincies, of naar godsdienst,
of naar etnische groepen, b.v. negers-blanken) en per stratum een steekproef te
trekken, al dan niet in grootte evenredig aan de grootte van het stratum in de
populatie. Daarna worden de uitkomsten per stratum gecombineerd (stratified
sampling). Soms werkt men met grotere eenheden, of in étappen, door bijvoorbeeld
schoolkinderen naar
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scholen te verdelen, stadsbewoners naar families, blokken of wijken, om dan eerst
een steekproef uit het universum van die grotere eenheden te bepalen en daarna
of alle individuen per eenheid in de steekproef op te nemen (cluster sampling), of
opnieuw een steekproef binnen de eenheid te bepalen. Tenslotte wordt gewoonlijk
als methode vermeld de zgn. systematische steekproeftrekking (systematic
sampling), d.i. selectie volgens een ander principe dan strikt toeval, waarvan men
echter ‘de garantie heeft, dat het niets te maken heeft met de probleemstelling in
kwestie’ (zie boven). Dit is des te beter gegarandeerd, naarmate het principe in
kwestie ‘zinlozer’ is ten opzichte van de probleemstelling in kwestie: men kiest
bijvoorbeeld ieder tiende huis in een straat, iedere vijfentwintigste naam in een lijst,
of men neemt uitsluitend personen, die als derde letter in hun achternaam een a
hebben, of iets dergelijks. Voor de details en statistische bijzonderheden van al
deze procedures verwijzen wij naar de literatuur.
Grotere complicaties kunnen zich voordoen bij open universa, c.q. bij open
populaties. De tegenstelling gesloten-open laat zich voor de gedragswetenschappen
goed illustreren door de probleemstelling van opinieonderzoek te vergelijken met
die van hypothese-toetsing in de psychologie.
In het eerste geval is relatief gemakkelijk aan te geven op welke populatie de
generalisaties uit steekproefbevindingen betrekking zullen hebben; het in 3;1;5
genoemde vierde desideratum voor de formulering van hypothesen (omlijnde
empirische referentie) is niet moeilijk te vervullen. Aangezien het gaat om een peiling
van nù bestaande meningen, is de populatie eenvoudig - in de letterlijke betekenis
- de ‘bevolking’ van een bepaald land, een stad, een streek, althans een
omschrijfbare sector daaruit (b.v. alle nu levende volwassen mannen in Amsterdam).
De vraag hoe men hieruit een steekproef, n uit N, moet trekken, is alleen een
technisch probleem.
De pretentie van de psychologie daarentegen is algemene wetten te vinden, die
of voor ‘alle mensen’ of voor specifieke sub-populaties gelden (b.v. ‘alle
astma-patiënten’), die echter niet aan de bevolking nù gebonden zijn. De populatie
is dus ‘open’: er waren vroeger mensen en er komen in de toekomst méér mensen
(c.q. astma-patiënten), waarvoor wij althans hopen, dat de te vinden wetten ook
gegolden hebben, respectievelijk zullen gelden. We weten echter ook, dat de mens
psychisch evolueert, afhankelijk is van de cultuur waarin hij leeft en dat ziektebeelden
zich
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met veranderingen in de cultuur kunnen wijzigen, enz. Wij werken dus met een
populatie, waarvan wij moeten aannemen, dat de elementen met de tijd - en met
de plaats, van cultuur tot cultuur - veranderen, welke veranderingen wij echter menen
te kunnen verwaarlozen; tot op een zekere grens, die wij niet precies kunnen
aangeven. Het is moeilijk uit een dergelijke populatie een representatieve steekproef
te trekken.
Er kunnen zich nog andere complicaties voordoen - die weer aan Barendregt's
onderzoek te illustreren zijn. Het ging daarbij, zoals we gezien hebben om een
vergelijking, op het punt van uitingen van ‘vijandigheid’, tussen twee groepen,
namelijk ulcus- en astma-patiënten. De mogelijke invloed van een factor als
intelligentie werd uitgeschakeld, door de beide steekproeven naar intelligentie te
‘matchen’, d.i. statistisch gelijk te schakelen. Nemen wij nu echter aan, dat in het
algemeen ulcuspatiënten gemiddeld intelligenter zijn dan astma-patiënten - daarvoor
zijn zekere aanwijzingen - dan kùnnen de proefgroepen, na matching, al niet meer
beide representatieve steekproeven uit hun populaties vormen. Ook overigens
bestond hiervoor geen garantie, bij de gevolgde ‘systematische’ methode van
samenstelling van de proefgroepen: wachten, tot er in de betreffende kliniek genoeg
patiënten beschikbaar waren om vergelijkbare groepen van 20 te kunnen
samenstellen (vgl. 5;3;2). Met andere woorden: reële confirmatie-overwegingen
(5;1;2) en praktische overwegingen (5;1;3) hebben geleid tot een experimentele
opzet, die een zuiver statistische generalisatie naar de populatie van ‘alle’ astmaen ‘alle’ ulcus-patiënten - gesteld, dat deze populaties scherp te omschrijven zouden
zijn - onmogelijk maakt.
Er is klaarblijkelijk maar één oplossing voor dit probleem. Wij moeten constateren,
dat als consequentie van een op goede theoretische en praktische gronden gekozen
experimentele opzet, het operationele universum, waarop de in feite getoetste
operationele hypothese betrekking heeft, zich heeft versmald. Algemeen gesteld:
als een steekproef onder, bewust aangebrachte (c.q. experimentele) en duidelijk
onderscheidbare beperkingen en condities is geconstrueerd, dan is het mogelijk
een operationeel universum te definiëren, waaruit deze steekproef kan worden
geacht een representatieve, objectieve greep te zijn. Nog anders: men manipuleert
ten behoeve van de statistische generalisatie niet de steekproef, maar het universum,
om het probleem van de objectieve keuze op te lossen. Het komt er dan natuurlijk
maar op aan, ten eerste, of de aangebrachte
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beperkingen en condities verantwoord zijn, en, ten tweede, of de bevindingen voor
het operationele universum geacht kunnen worden confirmatiewaarde te bezitten
voor de oorspronkelijke hypothese-zoalsafgeleid (het generalisatieprobleem). Voor
een discussie hiervan kunnen wij echter verwijzen naar 5;2 en 5;3;3.
Bij praktijk-problemen van voorspelling en toetsing, waarbij niets te winnen valt
met een aanpassing van het (open) universum aan de steekproef, is de constructie
van geschikte steekproeven vaak een nog moeilijker probleem. Als men de
voorspellende waarde van schoolcijfers of testscores voor studiesucces aan een
bepaalde onderwijsinstelling wil onderzoeken (validatie-onderzoek, in de zin van
hypothese-toetsing), dan is het universum ongeveer: alle zich aanmeldende
studenten in, laten wij zeggen, de komende 10 jaren - onder de, vaak helaas onjuiste,
aanname, dat noch het aanbod, noch het onderwijs zich in belangrijke mate zal
wijzigen. Daaruit is geen aselecte steekproef te trekken op het tijdstip waarop men
het onderzoek wil doen. Natuurlijk kan men wel een aselecte steekproef trekken uit
één jaargang als universum, of ook dit gehele ‘universum’ onderzoeken - wat vaak
de beste methode is - maar dan blijven achteraf vele moeilijke confirmatie- en
generalisatie-problemen op te lossen.
Iets beter oplosbaar zijn problemen als het volgende. Men wil aan een kliniek
twee vormen van psychotherapie, A en B, voor dezelfde groep van, bijvoorbeeld,
neurotici vergelijkend evalueren (vgl. 6;2;2): hoe stelt men, aselect of systematisch,
vergelijkbare groepen (steekproeven) samen? Voor dergelijke problemen geldt, dat
iedere vorm van rekening houden, met bijvoorbeeld de ernst van de klachten, de
sociale status, de leeftijd, de overtuigingskracht van de patiënt enz. een contaminatie
kan introduceren (vgl. b.v. de kritiek op ROGERS en DYMOND 1954 in EYSENCK 1961).
De keuze-procedure moet dus zo zinloos mogelijk, ‘blind’ zijn - zoals ook Justitia
geblinddoekt is. Een soms bruikbare oplossing is de patiënten eerst door één
medewerker te laten voorsorteren op objectieve gronden: wel of niet meedoen aan
het onderzoek; en daarna per patiënt door een aselecte procedure (loting, in principe)
te doen vaststellen of hij therapie A of B krijgt. Wil men de twee groepen gelijk in
aantal hebben en ze zo vlug mogelijk vullen, dan kan men de patiënten ook, in
volgorde van aanmelding, om en om aan A of B toewijzen - mits de medewerker,
die de voorsortering verricht, volstrekt onkundig is van het, even of oneven,
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nummer van de patiënten, die hij op hun geschiktheid beoordeelt, en zelfs onkundig
is van het feit, dat er ‘om en om’ wordt gewerkt!
De praktische, maatschappelijke problemen bij het samenstellen van een
steekproef zijn vaak de moeilijkst oplosbare. Als, bij het laatste voorbeeld, de
medicus, die het onderzoek leidt, bijvoorbeeld de persoonlijke overtuiging heeft, dat
voor ernstige gevallen therapie A beter is dan B, dan zal hij een aselecte procedure
van toewijzing, ‘ter wille van de wetenschap’, waarschijnlijk niet verantwoord achten.
Of: als bij een systematische steekproeftrekking voor een opinie-onderzoek - om
de gedachten te bepalen - een deel van de bewoners van ‘ieder tiende huis in de
straat’, niet thuis is of geeft, dan kàn men natuurlijk het huis ernaast nemen. Het
risico is dan echter, dat een selectie ten gunste van de meer honkvaste, of meer
aanspreekbare, toegankelijke, praatgrage of geïnteresseerde respondenten ontstaat.
Nog duidelijker doen deze problemen zich voor bij schriftelijke enquêtes, waarop
men tenslotte niet hóéft te antwoorden, en met testonderzoekingen waarbij men
niet gedwongen is op te komen. Waar vrijwilligheid van deelname in het spel is, zijn
de objectiviteitsmoeilijkheden dikwijls vrijwel onoplosbaar. Ook beperking van de
populatie (tot de ‘meer bereidwillige helft’) is geen oplossing, omdat men niet weet
in hoeverre deze factor in het spel is geweest, dus: wat een dergelijke populatie
eigenlijk waard is. Het beste is condities van vrijwillige deelname, waar enigszins
mogelijk, bij toetsingsonderzoekingen geheel te vermijden.

6;3;4 Objectieve uitschakeling.
Bij klassikale onderzoekingen op lagere scholen in Nederland en Amerika werden
door VAN BUSSCHBACH (1952-1958) raad-experimenten gehouden, met de bedoeling
het bestaan van buitenzintuigelijke waarneming (extra sensory perception, ESP)
aan te tonen. De onderwijzeres was ‘zender’, onzichtbaar opgesteld voor de kinderen;
zij moest zich in een door de proefleider aangegeven tempo - een bons met de stok
op de grond - telkens op één van drie figuurtjes concentreren, in een haar opgegeven
volgorde. De kinderen moesten telkens raden aan welk figuurtje de onderwijzeres
nu dacht; zij moesten hun keuze aangeven door het betreffende figuurtje op hun
proefformulier aan te strepen. Op deze formulieren waren voor dit doel voor iedere
beurt (bons) de drie figuurtjes naast elkaar gedrukt, in een gevarieerde volgorde
van links naar rechts, en in kolommen
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van 12 drietallen onder elkaar. De experimentele vraagstelling in haar eenvoudigste
vorm was, uiteraard, of het aantal treffers van de kinderen, bij elkaar genomen,
significant zou uitkomen boven wat op grond van toeval te verwachten is (1 op de
3).
Op weinig gebieden zijn de objectiviteitsproblemen zo veelvuldig en de
contaminatie-mogelijkheden zo verraderlijk als bij dit type onderzoek. In veel gevallen
- zij het niet in alle - is gebleken, dat de onderzoekers, die er wel in ‘geloven’ (zoals
Rhine, zie b.v. RHINE en PRATT 1957), positieve resultaten verkrijgen bij telepathieof helderziendheids-experimenten; onderzoekers, die er niet in geloven, echter
meestal niet - zonder dat duidelijk is, of, en zo ja, waar er bij de eersten contaminatie
is ingeslopen. Het is van groot belang de experimentele condities zeer strak te
houden, om de mogelijkheid van onwillekeurig gegeven en onwillekeurig maar toch
zintuigelijk opgevangen, seinen of indicaties volstrekt uit te sluiten. Zo mogen de
kinderen de zender (onderwijzeres) niet zien tijdens het experiment, maar ook op
generlei wijze hóren: het sein voor de ‘volgende’ wordt daarom gegeven door de
proefleider, die de zender tijdens het experiment evenmin mag zien of horen. Ook
mag de proefleider geen enkele indicatie hebben over de volgorde waarin de zender
zich op de verschillende figuurtjes concentreert: iedere hypothese, die hij daarover
1
stelt, moet tevergeefs zijn.
Het zal duidelijk zijn, dat de oplossing van dit laatste probleem weer gevonden
kan worden door de keuze van het te bekijken figuurtje aselect te maken. De
onderwijzeres moet haar keuze laten bepalen via aflezing van een willekeurige en
uiteraard aan de proefleider onbekende reeks uit een tabel van aselecte getallen
(table of random numbers). Daar zit geen (aangebrachte) regelmaat in; en de
proefleider weet, dat hij daarop op geen enkele rationele wijze vat kan krijgen. Hieruit
blijkt, dat randomisering ook voor andere problemen dan die van steekproef-keuze
een belangrijke objectieve techniek kan zijn. Speciaal kwesties van volgorde of
ruimtelijke opstelling bij de aanbieding van prikkels zijn vaak geschikt door

1

De mogelijkheid, dat de proefleider zelf ‘telepathisch gevoelig’ is en zijn gissingen onwillekeurig
overdraagt op de kinderen - langs zintuigelijke weg, zij het eventueel zonder zich ervan bewust
te zijn - is bij deze proefopstelling niet volstrekt uitgesloten. Het lijkt echter een aanzienlijk
ingewikkelder veronderstelling (die trouwens óók op telepathie of helderziendheid berust)
dan die van een direct telepatisch contact tussen de onderwijzeres en haar leerlingen.
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randomiseringsprocedures op te lossen, als men (suggesties van) regelmaat wil
vermijden.
Belangrijker is echter het volgende probleem, dat zich bij de bewerking van het
materiaal voordeed, en dat weer ligt op het gebied van de objectieve selectie van
toetsingsmateriaal - hoewel men het ook kan zien als een kwestie van codering
(vgl. 7;1). Aangezien het materiaal van alle kinderen uit één klas en voor de
eindbewerking zelfs van verschillende klassen bij elkaar werd genomen, kan men
zeggen, dat één ‘item’, d.i. een aangestreept drietal, een element in de steekproef
(en in het universum) voorstelt. Sommige kinderen hadden zich echter niet altijd
aan de instructie gehouden en soms in plaats van één figuurtje, er twee, of drie of
geen enkele aangestreept. Mag men deze elementen eenvoudig uit de steekproef
uitschakelen en het percentage treffers op het overblijvende totaal berekenen?
De vraag lijkt simpel, en zij is in deze vorm ook niet moeilijk te beantwoorden: er
is geen bezwaar tegen. Uitschakeling van gevallen uit een steekproef is echter een
précaire zaak. Zeer dikwijls is dit de plaats waar zich ter elfder ure nog een
contaminatie binnendringt. Bij experimenten op dit zo omstreden gebied, waar de
effecten, als zij reëel zijn, in ieder geval meestal zo zwak zijn, dat men honderden
elementen nodig heeft om significante scores te produceren, is extra voorzichtigheid
geboden. Laten wij de vraag daarom toch iets nader bekijken. De behandeling van
‘drie’ of ‘nul aangestreept’ is eenvoudig genoeg. Dit staat gelijk met géén antwoord:
de proefpersoon verstrekt geen informatie over zijn keuze. Niet meetellen is dus de
enige adequate oplossing. ‘Twee aangestreept’ verstrekt echter wel een zekere
informatie: de derde is het niet. Onder de nulhypothese (er is géén ESP in het spel:
treffers berusten op toeval) is er een kans van twee op drie, dat dit toevallig juist is;
men zou dus eventueel, als de derde het inderdaad niet is, een halve treffer kunnen
scoren. Maar uitschakeling van ook deze gevallen, gering in aantal, is een
eenvoudiger oplossing. De gedachtengang is dan, dat de proefpersoon zich bij dit
item niet aan de instructie heeft gehouden, dus eigenlijk ook hier géén antwoord
heeft gegeven. Men heeft echter in het geheel geen specifieke ‘gedachtengang’
nodig: iedere uitschakeling van een willekeurig aantal elementen uit de steekproef,
volgens ieder willekeurig systeem is toegestaan - mits deze uitschakeling geschiedt
zonder enig verband met de ‘uitgezonden’ reeks. Men mag desgewenst ieder vijfde
antwoord van een
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proefpersson uitschakelen, of alle antwoorden, waarbij het derde teken is gebruikt,
of naar willekeur twee of drie in ieder protocol; het zou weinig zinvol zijn dit te doen,
maar wat men zou overhouden, zou, onder de nulhypothese, óók als aselecte
steekproef uit het (oneindige) universum van de nulhypothese kunnen gelden.
De voorwaarde waar het op aankomt is, dat de uitschakeling òf volgens een
volstrekt (machine-)objectief principe (vgl. 6;2;1) geschiedt, óf als zij niet volstrekt
objectief kan zijn, door een corrector, die geen enkele aanwijzing kan hebben over
1
de uitgezonden serie - dezelfde conditie als hierboven werd gesteld voor de
medewerker, die patiënten moest selecteren voor al-dan-niet opnemen in het
onderzoek (6;3;3). Praktisch komt deze eis erop neer, dat de uitschakeling vooraf
moet geschieden. Zij mag in ieder geval niet zijn opgedragen aan de corrector, die
met de sleutel in de hand de scoring verricht.
Het behoeft geen nader betoog, dat ook bij de scoring en de telling van het aantal
treffers alle mogelijke objectiviteitsmaatregelen - dubbele, onafhankelijke scoring,
liefst door leken, die niet weten waar het om gaat, liever nog door een scorings- en
telmachine - moeten worden in acht genomen. Wie in ESP gelooft, kan zich
gemakkelijk vertellen of verrekenen ten gunste van het aantal treffers. Het is ons
niet bekend, of deze strenge condities altijd volledig vervuld zijn geweest bij Van
Busschbach's onderzoekingen - die overigens telkens weer een zwak, maar
consistent en over grote aantallen hoog significant positief resultaat opleverden (zie
VAN BUSSCHBACH 1952-1958).
Het is helaas niet op alle gebieden mogelijk om zulke strenge objectiviteits-eisen
de experimentatie en de bewerking te stellen. In het algemeen is het van belang
eventueel te nemen uitschakelingsbeslissingen vooraf te regelen en objectief vast
te leggen, dus ze niet ad hoc te nemen. Wil men bijvoorbeeld via een
collegezaal-enquête een onderzoek doen naar bepaalde aspecten van de attitude
van eerste-jaars studenten ten opzichte van de Universiteit, dan is het van belang
vooraf vast te stellen, welke van de respondenten in de zaal men als ‘oneigenlijke
gevallen’ zal uitschakelen. Elimineren van bijvoorbeeld personen boven de dertig,
die geheel anders tegenover de studie staan, is geen moeilijk te nemen besluit -

1

In het tweede geval bestaat dezelfde mogelijkheid ten aanzien van de corrector - daar waar
hij niet volstrekt objectief oordeelt - als in de vorige voetnoot werd gesignaleerd voor de
proefleider. Dat is hier echter evenmin een bezwaar.

A.D. de Groot, Methodologie

209
maar wat doet men met een jongen van 18, die hier eerste-jaars is, maar daarvóór
een jaar aan de T.H. heeft gestudeerd, of met de 23-jarige, die weliswaar nu ‘zo
van de H.B.S.’ komt, maar daarvóór H.T.S.-examen heeft gedaan en een jaar in de
praktijk heeft gewerkt? Heeft men zulke moeilijkheden voorzien, dan zijn in de
enquête ook vragen opgenomen over vooropleiding en eventuele werkkringen met
data, op grond waarvan men uitschakelingsbeslissingen volgens objectieve, vooraf
gestelde criteria kan nemen. Ook wanneer men zulke vragen niet heeft opgenomen,
kan men natuurlijk nog, vóórdat men het materiaal heeft bekeken, een objectieve
beslissing nemen, bijvoorbeeld alleen op grond van de leeftijd (boven de twintig:
oneigenlijke gevallen); maar het is de vraag of dit dan wel de meest adequate is.
Heeft men het materiaal eenmaal gezien, en bijvoorbeeld juist bij enkele van die
twijfelgevallen zulke ‘goede opmerkingen’ gelezen (passend bij de te toetsen
hypothese), dan is een objectieve beslissing al nauwelijks meer te nemen. Er is op
deze wijze - b.v. aanhalingen bij de evaluatie (5de fase) uit protocollen van dubieuze
maar welkome proefpersonen - helaas in het verleden vaak, opzettelijk of
onopzettelijk, geknoeid.
Soms is vastlegging vooraf van de uitschakelingscriteria niet mogelijk, omdat men
eerst het materiaal zelf grondig moet kennen om te weten, welke gevallen ‘oneigenlijk’
zijn. Dit doet zich vooral voor bij complexe, niet-experimentele, bijvoorbeeld
geschiedkundige materialen, waarin men eerst expert moet zijn, voordat men een
verstandige uitschakelingsbeslissing kan nemen. Dikwijls gaat het hierbij om
onderzoekingen niet van een steekproef maar van een geheel universum. Een,
fictief, voorbeeld daarvan hebben wij reeds genoemd: hoe schakelt men ‘oneigenlijke
gevallen’ van Romeinse keizers uit, anders dan door een grondige geschiedkundige
studie, die maakt dat de keuze, door een onderzoeker die een hypothese wil toetsen
of een interpretatie wil beproeven reeds bij voorbaat gecontamineerd is? Toch zijn
ook hiervoor wel eenvoudige, redelijk objectieve methoden aan te geven. Men kan
trachten de beslissing te baseren op objectieve gegevens, die los staan van de
hypothese of interpretatie; de duur van de regering, de omvang van de beschikbare
historische gegevens, beide met een eveneens objectief geregelde grens en met
een objectieve ‘formule’ voor de combinatie van beide criteria, of iets dergelijks. Is
dit onmogelijk, dan is een, op deze terreinen helaas zelden maar in de klinische
psychologie wel gebruikt alternatief (b.v. BENDIEN 1959), een collega-
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expert te raadplegen, die het materiaal wel kan beoordelen maar niet gecontamineerd
is door kennis van het speciale doel van het onderzoek. Deze expert is soms
aanwezig in de vorm van een handboek, een studie over het onderwerp in kwestie.
Zo kon schrijver dezes, bij een onderzoek gericht op een psycho-analytische
interpretatie van middeleeuwse Sint Nicolaaslegenden (DE GROOT 1949), de vraag
welke legenden in de Westerse traditie als ‘typisch voor Sint Nicolaas’ en ‘belangrijk’
konden worden beschouwd en dus moesten worden opgenomen, beantwoorden
via het desbetreffende, geboekstaafde oordeel van een kerkhistoricus (MEISEN 1931),
wiens opvattingen stellig niet door enige psychoanalytische gedachte waren
beïnvloed.
Juist op deze complexe, interpretatieve gebieden - dieptepsychologie,
geschiedkundige, sociologische, anthropologische interpretatie, klinische psychologie
- bestaan veel meer mogelijkheden tot toepassing van eenvoudige, objectieve
methoden en zelf-controles, dan gewoonlijk worden gerealiseerd. Op dit onderwerp
komen wij echter in 9;2 nog terug.
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7. Verzamelen en bewerken van materiaal
7;1 Objectieve vragen en antwoorden
7;1;1 De kunst van het vragen stellen: precodering.
Wij wenden ons nu tot een speciaal vraagstuk, opnieuw van objectiviteit (en
relevantie), namelijk dat van de objectieve (7;1 en 7;2), of althans ‘zo intersubjectief
mogelijke’ (7;3) technieken van materiaal-verzameling en -bewerking. Wij hebben
in 6; 1 ;3 gezien, dat dit probleem kan worden opgevat als een onderdeel van dat
van de objectieve instrumentele realisering van begrippen. Wanneer men waarneemt,
materiaal verzamelt en bewerkt, zo was de overweging, dan doet men dit in het
kader van een toetsingsonderzoek, om ‘iets’ te bepalen, namelijk de waarde van
een variabele - die correspondeert met een begrip. Dit onderdeel is echter zo
belangrijk, dat het een eigen hoofdstuk verdient; zij het, dat dit hoofdstuk direct
aansluit op het in 6;2 behandelde.
Een terminologische opmerking vooraf: wij zullen in het vervolg bij voorkeur van
‘materiaal verzamelen’ spreken en termen als ‘waarneming’, ‘bewerking van
waarnemingsuitkomsten’ en ‘observatie’ zo veel mogelijk vermijden. De laatste term
met name blijve gereserveerd voor directe gedrags- en situatie-observatie; en; in
dit boek, vooral ook voor de ‘vrije’, creatieve en niet noodzakelijkerwijze objectieve
vorm van observatie, die karakteristiek is of althans kan zijn voor de
hypothesevorming in de eerste fase (vgl. 1;4;2 en hoofdstuk 2). Van een normatieve
behandeling van objectieve materiaal-verzamelings-technieken onder een titel als
‘objectieve observatie’ zou gemakkelijk de suggestie kunnen uitgaan - en gaat in
Amerikaanse publikaties maar al te vaak, al dan niet
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1

bedoeld, de suggestie uit - dat alle observatie per se objectief moet zijn in de
technische zin. Dit zou corresponderen met de aanbeveling om, óók voor de theorieen hypothesevorming, uitsluitend te letten op ‘respectabele’, objectieve experimentele
uitkomsten en de ogen te sluiten voor alles wat observatie daarbuiten kan opleveren
- een aanbeveling, die sommigen helaas schijnen op te volgen, maar die niet met
de strekking van dit boek correspondeert.
Ons eerste onderwerp is dus: de methodiek van de objectieve materiaalverzameling,
of de kunst van het stellen van, objectieve en relevante, vragen. Daarbij denken wij,
om de gedachten te bepalen, in de eerste plaats aan vragen aan personen,
proefpersonen of respondenten, zoals die in het sociaal-wetenschappelijk onderzoek
gesteld worden. Wij zullen zulke afzonderlijke, enkelvoudige vragen, conform het
spraakgebruik met betrekking tot tests en questionaires, items noemen, ongeacht
de aard van de variabele, waar het om gaat. Het kan zijn, dat het antwoord op één
item, eventueel na codering, reeds de waarde van de te bepalen variabele zelf
oplevert; het kan ook zijn, zoals bij de meeste tests, dat antwoorden op verschillende
items gecombineerd moeten worden om de variabele te krijgen. Hoewel de in het
volgende aangehouden terminologie en behandelingswijze in hoofdzaak is afgestemd
op (schriftelijke) test- of enquête-variabelen, waarvan items de kleinste elementen
vormen, houde de lezer in het oog, dat de meeste overwegingen precies zo van
toepassing zijn op vragen, waarbij geen schriftelijk, maar een mondeling of een
ander (keuze-)gedragsantwoord wordt verlangd, bijvoorbeeld in een interview of in
een experimentele situatie.
Het zal zonder meer duidelijk zijn, dat voor items de eenvoudigste en in feite de
enige radicale oplossing van het objectiviteitsprobleem - vgl. de ‘machine’-definitie
in 6;2;1 - die van de geprecodeerde vraagvorm is. Daarbij heeft de respondent of
de proefpersoon voor zijn antwoord (reactie) slechts te kiezen tussen een aantal
vooraf opgestelde alternatieven. Er zijn geen grensgevallen, ieder antwoord valt in
een vooraf bepaalde

1

B.v. HELEN PEAK 1953. Daar komt nog bij, dat de schrijfster, blijkens de inhoud van haar artikel,
onder ‘objective observation’ òòk verstaat: bewerking, combinatie van items, constructie van
variabelen, criteria voor variabelen (‘functionele eenheid’, validiteit, betrouwbaarheid; zie in
dit boek hoofdstuk 8). Lijkt dit voor het Engelse taalgebruik al weinig navolgenswaard, voor
het Nederlandse komt vertaling van dit begrip door ‘objectieve observatie’ zeker niet in
aanmerking.
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categorie, er is geen ‘uitweg’ uit de keuze. Vaak is trouwens bij de alternatieven zelf
voorzien in, als noodzakelijk beschouwde, uitwegen; bijvoorbeeld de bekende
categorie ‘Geen mening’, naast ‘Ja’ en ‘Neen’, bij opinie-onderzoek, of een
rest-categorie: ‘andere’ (naast reeds genoemde mogelijkheden) of ‘geen van allen’,
bijvoorbeeld bij een enquête naar liefhebberijen, of studiegewoonten, of
lees-gewoonten, enz.
De voordelen van de geprecodeerde vraagvorm, uit een oogpunt van objectiviteit
en, niet minder, van gemakkelijke hanteerbaarheid, zijn evident. Maar, gaat er door
alle vragen in zo'n keurslijf te persen, niet voor veel doeleinden belangrijke
kwalitatieve informatie verloren? Verliest de vraagstelling niet noodzakelijkerwijze
veel, en in bepaalde gevallen te veel, van haar relevantie?
Lange tijd hebben velen inderdaad gemeend, dat de geprecodeerde vraagvorm
op zichzelf al, in vergelijking tot de ‘open’ vraag (of situatie) het karakter van een
Procrustesbed moest hebben. Het risico, dat men het hoofd van de gast zou moeten
afhakken om hem op maat te krijgen, het risico dus van een ernstig verlies aan
relevantie, is stellig aanwezig; maar het bleek minder groot en minder onoverkomelijk
dan velen aanvankelijk meenden.
Zo bleek bijvoorbeeld de vraagvorm ‘meervoudige keuze’ op het gebied van de
toetsing van vorderingen niet alléén bruikbaar voor het onderzoek van simpele
parate kennis (Hoe heette de stichter van de psychoanalyse? 1. Adler; 2. Jung; 3.
Freud; 4. Lewin), maar ook voor vrij complexe vragen, die werkelijk inzicht in de
materie en een vrij grondige doordenking vergen. Bijvoorbeeld, uit een chemie-test
van Amerikaanse makelij:
Aanwijzingen: Elke vraag bestaat uit een bewering in de linker-kolom en een
aangegeven oorzaak in de rechter-kolom. Kies steeds:
A als ‘bewering’ en ‘oorzaak’ beide waar zijn èn inderdaad als oorzaak en gevolg
verbonden;
B als ‘bewering’ en ‘oorzaak’ beide op zichzelf waar zijn, maar niet oorzaak en
gevolg van elkaar;
C als de ‘bewering’ waar is, maar de ‘oorzaak’ een onjuiste bewering is;
D als de ‘bewering’ onwaar is, maar de ‘oorzaak’ een juiste bewering is;
E als beide beweringen onwaar zijn.
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Samenvatting
A

Waar

Waar

Oorzaak en gevolg

B

Waar

Waar

Niet oorzaak en
gevolg

C

Waar

Onwaar

D

Onwaar

Waar

E

Onwaar

Onwaar

1.

Bewering
Produktie van
chloor door
elektrolyse van
pekel is mogelijk

omdat

omdat

Oorzaak
natriumchloride een
onstabiele
verbinding is

2.

Koolstof is een
goede reductor

koolstof in
verschillende
allotrope
modificaties
voorkomt

3.

Elementen uit de
omdat
bovenste helft van
het periodiek
systeem kunnen
niet radioactief
worden gemaakt

er grote aantallen
protonen in de kern
aanwezig moeten
zijn om kunstmatige
radioactiviteit te
kunnen induceren

4.

Kopersulfaat wordt omdat
een zuur zout
genoemd

een oplossing ervan
blauwe lakmoes
rood kleurt

Dit is uiteraard slechts één item uit een lange reeks, zodat het risico, dat een
proefpersoon de juiste antwoorden door ‘raden’ vindt, sterk wordt verminderd (vgl.
DE GROOT 1959b).
Ook op andere gebieden dan dat van de prestatie-test is de vaardigheid in het
omzetten van open; ongestructureerde vragen in een geprecodeerde vorm, zonder
veel verlies aan relevantie, sterk toegenomen. Het principe is steeds hetzelfde: men
werkt de onbepaalde veelheid van antwoordmogelijkheden, die zich voordoet in
geval van een open vraag - aan de proefpersoon, aan de respondent, of ook aan
het materiaal, of de situatie - om tot een keuze uit een beperkt aantal mogelijkheden,
die het gebied van gevallen die zich kunnen voordoen categoriaal dekken. Dikwijls
wordt als techniek om geen relevante categorieën per vraag en/of geen relevante
items in een vragenreeks te missen, vooraf een vooronderzoek ingesteld met open
vragen; bijvoorbeeld een aantal zgn. ‘vrije’ interviews vóórdat tot een geprecodeerde
interview-vorm wordt overgegaan, of een reeks ‘open’ levensbeschrijvingen op
schrift voordat levensloop-gegevens in een geprecodeerde vorm worden gevraagd.
Men
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komt dan de belangrijkste antwoord-categorieën op het spoor. Verder kan men dan
door met een relatief groot aantal vragen te werken, ten eerste, iedere gewenste
graad van gedifferentieerdheid, ten tweede, iedere vorm van
antwoord-samengesteldheid bereiken, terwijl men, ten derde, het grote voordeel
heeft, dat allerlei betrouwbaarheids- en consistentie-controles in het instrument
kunnen worden ingebouwd (vgl. ook 7;3;5).
De gevarieerdheid van tegenwoordig gangbare vraagvormen voor experimenten,
tests, mondelinge en schriftelijke enquêtes, attitudeschalen, levensloop-questionaires,
enz. is zo groot, dat het onmogelijk is een volledig beeld te geven. Men kan
bijvoorbeeld een proefpersoon of respondent laten kiezen: één uit n (dikwijls 4 of
5) gegeven alternatieven (multiple choice, meervoudige keuze), of bijvoorbeeld de
twee of drie meest adequate uit n mogelijkheden (‘pick two (three)’, vgl. COOMBS
1953). Men kan hem bovendien de gekozen mogelijkheden, of ook alle gegeven
mogelijkheden, laten rangschikken (‘order k (out of n)’, met eventueel k = n). Men
kan hem, wanneer twee reeksen van bijvoorbeeld n resp. m elementen gegeven
zijn (n ≤ m), bij ieder van de n-reeks het bijbehorende uit de m-reeks laten kiezen
(matching, vgl. b.v. SPITZ 1953); bijvoorbeeld een reeks begrippen of kwalificaties
laten toevoegen aan een reeks beschrijvingen van gevallen. Staat men bij dit laatste
herhalingen toe, dan wordt het weer een toepassing van meervoudige keuze, met
dien verstande, dat voor elk element van de n-reeks dezelfde m alternatieven
beschikbaar zijn; de conditie n ≤ m kan nu vervallen. Evenzo gaat het geval van
keuze van één, twee of meer mogelijkheden uit n, indien het aantal te kiezen
elementen in het midden wordt gelaten, over in n vragen van het Ja-Nee-type: voor
elk element moet nu worden vastgesteld of het wordt gekozen of niet (in feite multiple
choice met twee alternatieven). Verder kunnen de elementen, waaruit moet worden
gekozen, kwalitatief verschillen of een graderings-schaal vormen, naar sterkte,
tussen twee tegengestelde polen (b.v. OSGOOD e.a. 1957), of naar zekerheid van
oordeel of stellingname. Men kan ook een keuze tussen A en B combineren met
een zekerheids-gradering: ‘zeker A’, ‘waarschijnlijk A’, ‘vermoedelijk A’, ‘onzeker’,
‘vermoedelijk B’, ‘waarschijnlijk B’, ‘zeker B’. Er zijn vele andere manieren, waarop
objectieve vraagvormen kunnen worden gecombineerd; vandaar vooral de grote
variatie. Het heeft weinig zin van al deze mogelijke vormen voorbeelden te geven;
de lezer zij verwezen naar
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de literatuur (b.v. ADKINS 1947 en GUILFORD 1954 voor tests; TORGERSON 1960 vooral
voor psychofysische experimenten en attitudeschalen; COOMBS 1953 en 1961 voor
een systematiek van vraagvormen op allerlei gebied). Het is niet overdreven te
zeggen, dat in de tegenwoordige experimentele test- en enquête-techniek het
keuzeprincipe - precodering van de vraagstelling - vrijwel overal de boventoon voert,
zeker voor zover het toetsings-onderzoek betreft. Belangrijk is daarbij de bevinding,
dat de objectieve vraagvormen, indien met voldoende raffinement gehanteerd, veel
rekbaarder en veelzijdiger zijn gebleken dan men aanvankelijk verwachtte.
Natuurlijk zijn niet alle problemen met deze ontwikkeling opgelost. Het technische
probleem, hoe men zulke vragen bedenkt, in een geschikte vorm giet, schift en
controleert op hun bruikbaarheid (validiteit en betrouwbaarheid, zie hoofdstuk 8) en
eventueel samenstelt tot een adequaat instrument, kunnen wij hier laten rusten.
Enerzijds zijn daar handboeken voor (b.v. LINDQUIST 1959), anderzijds is dit een
kwestie van een zekere inventiviteit en verder vooral van door ervaring verworven
vaardigheid - één van de bekwaamheden, die de goed getrainde
sociaal-wetenschappelijke onderzoeker moet bezitten. Er blijven echter nog andere
vragen te stellen: Waar liggen de grenzen van de bruikbaarheid van precodering?
Kan men op deze wijze, bijvoorbeeld, ook vat krijgen op produktieve c.q. creatieve
processen, of gaat door de reductie tot een keuze noodzakelijkerwijze het produktieve
1
moment geheel of gedeeltelijk verloren?
Deze en dergelijke vragen kunnen echter beter worden behandeld aan de hand
van de hierna volgende bespreking van andere methoden van materiaal-verzameling
en - bewerking. Het feit, dat er zulke andere methoden zijn, geeft reeds een deel
van het antwoord: Precodering, in allerlei vormen, kan weliswaar veel vaker met
succes worden toegepast dan men in Nederland gewoonlijk meent, maar stellig niet
voor alle typen (toetsings-)problemen.

1

In de gedrags-wetenschappen is het vaak nog moeilijker om experimentele situatievariabelen
èn objectief èn op relevante wijze te classificeren en te coderen. In veel gevallen werkt men
met eenvoudige dichotomieën: (experimentele) factor aanwezig of niet. Wij zullen dit probleem
echter verder laten rusten.
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7;1;2 De kunst van het antwoorden krijgen: codering.
Even belangrijk als de kunst van het vragen stellen aan personen is de kunst van
het ontlokken van objectieve antwoorden aan reeds verkregen materiaal, of codering
1
als bewerkingstechniek. Deze methode is in de eerste plaats van belang voor de
bewerking van materiaal, dat voor andere dan wetenschappelijke
onderzoekdoeleinden werd geproduceerd. Men kan dit materiaal dan ‘op
geprecodeerde vragen laten antwoorden’, d.w.z. volgens een vooraf opgesteld
objectief systeem van kenmerken zodanig behandelen, dat voor ieder exemplaar
op ieder onderdeel (iedere vraag, iedere variabele) een objectieve score wordt
verkregen. Stel - fictief voorbeeld - dat iemand de hypothese, dat artisten meer
egocentrisch zijn dan wetenschapsbeoefenaars, wil toetsen aan de hem ter
beschikking staande collecties van brieven van een aantal reeds gestorven personen.
Hij heeft die brieven nog niet gezien, maar hij stelt vooraf vast, dat hij als één
operationele definitie van ‘egocentriciteit’ zal gebruiken de relatieve frequentie in
die brieven van de woorden ‘ik’, ‘mij’ en ‘mijn’. Of een dergelijk onderzoek zin heeft
is nu niet aan de orde; het zal echter duidelijk zijn, dat hij hiermee een objectieve
code heeft geprepareerd. Ieder woord in de voor toetsing te onderzoeken brieven,
geeft een objectief ‘antwoord’: het is òf één van deze drie woorden (1), of niet (0).
Dergelijke objectieve coderingsmethoden, zij het meestal wel van ingewikkelder
structuur, zijn inderdaad in gebruik, onder meer in de statistische branches van de
literatuur- en taalwetenschap (HERDAN 1958), maar vooral in de sociale- en
gedragswetenschappen in engere zin. Natuurlijk variëren de gezichtspunten,
waaronder het onderzoek wordt verricht, en daarmee de begrippen, die via een
dergelijke codering instrumenteel worden gerealiseerd. De literatuur-onderzoeker
zal het misschien te doen zijn om bepaalde stijl- of vocabulaire-eigenaardigheden
van een schrijver en om vergelijking van teksten, de taalgeleerde misschien om de
toetsing van hypothesen over kenmerken van verschillende talen, zo niet - in de
technisch-toegepaste sfeer - om het bepalen van taal-parameters, die men nodig
heeft voor de constructie van vertaalmachines. In

1

De uitvoering van deze codering vindt plaats niet voordat het materiaal verkregen wordt, maar
als het er al is, in nog niet gecodeerde vorm; daarom spreekt men niet van pre-codering.
Codering in onze zin geschiedt echter wel volgens een vooropgezet systeem van
categoriseringen en waarderingen; zij wordt niet aan de steekproef ontwikkeld (vgl. 7;1;3).
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de sociale wetenschappen, met name in de leer van de communicatiemiddelen,
heeft zich een heel systeem van coderings-technieken ontwikkeld, dat men
gewoonlijk met de term inhoudsanalyse (content analysis, vgl. CARTWRIGHT 1953)
aanduidt. Men heeft op dit gebied tot dusverre vooral gewerkt met verbaal materiaal
afkomstig van de massa-communicatiemiddelen: kranten, tijdschriften, radio. Het
ging daarbij meestal om de instrumentele realisering van begrippen als ‘aandacht’
en ‘attitude’ t.o.v. bepaalde (b.v. politieke) onderwerpen, ‘verschuivingen’ (trends)
daarin, ‘vooroordelen’, en dergelijke. Deze beperking naar onderwerp en gebied
betekent echter allerminst, dat inhoudsanalyse alleen hiervoor bruikbaar zou zijn.
Integendeel, toepassing op andere gebieden en in andere wetenschappen geschiedenis, sociologie, literatuur-wetenschap, psychologie - is mogelijk, en van
een ruimer gebruik ervan is nog veel te verwachten.
Methoden van codering en inhoudsanalyse worden niet alléén toegepast op reeds
bestaande, voor andere dan wetenschappelijke onderzoekdoeleinden verkregen
materialen. Behalve brieven kan men natuurlijk ook niet-geprecodeerde interview-,
enquête-, test-materialen en andere experimenteel verkregen protocollen objectief
bewerken, bijvoorbeeld op gekleurde uitdrukkingen, uitingen van attitudes c.q.
vooroordelen ten aanzien van bepaalde onderwerpen, of op eigenaardigheden in
het taalgebruik, waarvan wordt aangenomen, dat zij persoonlijke kwaliteiten
uitdrukken (vgl. b.v. VAN LENNEP en HOUWINK 1955). Eén van de oudste voorbeelden
van althans gedeeltelijk objectieve codering van open materiaal is de bewerking
van de Rorschach-test (RORSCHACH 1921; KLOPFER en KELLY 1946). Eén van de
factoren, die ertoe hebben meegewerkt, dat deze test, gedurende tientallen jaren,
opgang heeft gemaakt en tot zoveel research heeft gestimuleerd, was ongetwijfeld
de combinatie van zijn experimentele maar toch ‘vrije’ en psychologisch
aansprekende vorm, met een vaste en deels objectieve bepaling van formele
categorieën. Rorschach's voorbeeld is door vele andere constructeurs en bewerkers
van ‘vrije’ tests gevolgd. Weliswaar is men teruggekomen van de verwachting, dat
op deze wijze bruikbare, vaste persoonlijkheidsvariabelen zouden kunnen worden
verkregen. Doordat zulke vrije, open tests niet primair op de bepaling van variabelen
zijn ingericht, missen de eruit afgeleide indices de voor dit doel nodige
betrouwbaarheid en/of begripsvaliditeit (zie 8;2 en 8;3). Het komt echter wel voor,
dat een bepaalde
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vrije test aangewezen lijkt voor de constructie van een aan het bedoelde begrip
adequate index. Voor de statistische toetsing van hypothesen aan een niet te klein
materiaal behoeft dan een relatief lage betrouwbaarheid geen groot bezwaar te zijn.
(Vergelijk b.v. sommige van de door Atkinson gerapporteerde onderzoekingen over
de prestatie-behoefte gemeten aan T.A.T.-indices, ATKINSON 1958).
Ook bij vele andere typen onderzoekingen worden coderingsmethoden toegepast.
Men behoeft bijvoorbeeld in een enquête slechts een enkele niet geprecodeerde
vraag op te nemen, al is het maar een eenvoudige invulling (b.v. ‘Welke vooropleiding
hebt U genoten?’), of er doet zich een classificatie- en coderings-probleem voor.
Behalve op antwoorden in de verwachte, voor de hand liggende categoriën (voor
studenten b.v.: H.B.S. A of B, of Gymnasium A of B) moet men altijd rekenen op
een zeker aantal bijzonderheden of grensgevallen (b.v. personen met meer dan
één diploma, of met buitenlandse diploma's). Evenals bij de uitschakeling van
oneigenlijke gevallen (6;3;4) - wat in ons voorbeeld-geval ook een oplossing zou
kunnen zijn - wordt voor objectieve codering vereist, dat het systeem met categorieën
vooraf klaarligt, zodat ieder geval mechanisch-objectief kan worden ingedeeld (vgl.
echter 7; 1; 3).
Hoewel codering van ‘vrij’ materiaal weer een andere, belangrijke mogelijkheid
biedt voor de objectieve instrumentele realisering van begrippen, en hoewel de
technische vaardigheid ook op dit gebied sterk is toegenomen, moet men de eraan
verbonden problemen niet onderschatten. Zodra het om wat meer abstracte,
‘intrinsieke’ begrippen gaat, doet zich ook hier de spanning tussen objectiviteit en
relevantie gevoelen. Vaak is het bijzonder moeilijk of omslachtig, soms ook werkelijk
onmogelijk een objectief coderings- (of scorings-)systeem te ontwerpen, dat toch
nog tot voldoende relevante variabelen leidt.
Bij experimenteel te verkrijgen materiaal doet zich bovendien, wanneer het
coderingssysteem ten slotte geheel of ten naaste bij is opgezet, de vraag voor of
het niet verstandiger is, als men dan toch tot een objectieve variabele komt, om de
vraagvorm erop in te richten - dus b.v.: een multiple-choice-Rorschach; een
geprecodeerde questionaire in plaats van een achteraf gecodeerd gesprek, opstel,
of open vragen; een keuze uit vijf antwoorden bij een wiskunde-opgave in plaats
van de vraag om het goede antwoord, enz. Daarop is allereerst te zeggen, opnieuw,
dat de geprecodeerde vorm voor de meeste toetsings- (en ook voor vele toe-
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passings-)doeleinden inderdaad grote voordelen heeft, die, althans in Nederland,
nog lang niet ten volle worden gerealiseerd en benut. Het is echter niet helemaal
juist, dat daar waar een (objectieve) codering tot stand gekomen is, óók een
omzetting in geprecodeerde vraagvorm mogelijk zou zijn geweest, zònder verlies
aan relevantie. In Amerikaanse vorderingen-tests verkiest men in dit opzicht nogal
eens objectiviteit boven relevantie. Men vindt, bijvoorbeeld, bij een wiskundige vraag
2

als: ‘Voor welke waarden van x is y = x + 2x - 8 positief?’ in een test een keuze
van vijf mogelijke antwoorden aangegeven, waarvan de juiste moet(en) worden
aangestreept. De overweging is dan, dat de vraag, zo gesteld, objectief en ‘foolproof’
is - wat de corrector betreft - terwijl een scoring van een open beantwoording, ook
al let men alléén op het antwoord, tot grensgevallen, halve oplossingen en andere
beoordelingsproblemen aanleiding kan geven, die alleen door een vrij gecompliceerd
(coderings-)systeem van correctie-voorschriften objectief zijn op te lossen. Dit is
ongetwijfeld juist; maar het is óók juist, dat de opgave van inhoud verandert - en
aan echt-wiskundige betekenis verliest - door er een keuze- in plaats van een
produktie-vraag van te maken. Er kunnen dus wel degelijk redenen zijn om zgn.
‘semi-objectieve’ vraagvormen als ‘aanvulling’, en ‘kort (open) antwoord’ te
handhaven, óók als een objectieve codering van antwoorden mogelijk is.
Meestal is het motief om open vraagvormen te handhaven, intussen, dat een
objectieve codering, een objectieve instrumentele realisering van het bedoelde
begrip niet mogelijk wordt geacht. In feite zijn bijvoorbeeld vele Rorschach-indices
(b.v. Elizur's hostility-index, vgl. 5;2;3), en trouwens ook vele
inhouds-analyse-variabelen, niet gebaseerd op strikt objectieve
coderings-voorschriften. Er komen wel degelijk beoordelingen aan te pas, al zijn
die ook tot een minimum beperkt. De problemen, die hieraan verbonden zijn, komen
echter nog afzonderlijk aan de orde (7;3).

7;1;3 Codering ad hoc.
Tot zover hebben wij aangenomen, dat de objectieve codering, alsmede de daarop
aansluitende bewerking, was vastgesteld onafhankelijk van de bevindingen in de
steekproef. In geval van precodering spreekt het vanzelf, dat deze voorwaarde
vervuld is; in geval van codering is het echter van belang het onderscheid tussen
de in 7;1;2 besproken codering en de nu te behandelen codering-ad-hoc goed in
het oog te houden.
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De voorwaarde: onafhankelijkheid van de steekproef-bevindingen, komt er in feite
dikwijls op neer, dat de onderzoeker of diens medewerker, die de te volgen objectieve
methode van categorisering, codering en/of scoring opstelt, het steekproef-materiaal
‘nog niet gezien’ mag hebben. Het gaat hier om de opsteller van het
coderings-systeem, niet om de uitvoerder (zoals bij beoordelings-procedures, vgl.
7;3), aangezien wij nog steeds aannemen, dat het systeem zelf objectief is, d.w.z.
desgewenst zou kunnen worden omgezet in een machine-programma. In het geval
van de collectie brieven, die moeten dienen om een egocentriciteits-hypothese te
toetsen (7;1;2), behelst de voorwaarde, dat het idee om de woorden ‘ik’, ‘mij’ en
‘mijn’ een speciale code te geven en te tellen, niet mag zijn ontstaan nà lezing van
de brieven. Is dat wel het geval, dan kan de toetsing niet meer geschieden aan
‘nieuw materiaal’ (vgl. 1;4;5), en bestaat het risico, dat men kapitaliseert op de
toevalligheden van juist deze collectie (steekproef).
Bij experimentele toetsings-onderzoekingen is het in het algemeen mogelijk en
noodzakelijk de onafhankelijkheidsvoorwaarde strikt te handhaven. Men legt vooraf
tot in precieze, objectieve instructies vast: hoe men de steekproef zal trekken (6;3;3);
op grond van welke criteria men eventueel gevallen zal uitschakelen (6;3;4); hoe
men per geval - d.i. per protocol, per materiaal-eenheid - kenmerken zal bepalen
en daarnaar zal classificeren (7;1;2), daar waar géén precodering (7;1;1) is verricht;
hoe bepaalde experimentele condities operationeel gedefinieerd zullen zijn en hoe
de verschillende variabelen zullen worden bepaald (vgl. ook hoofdstuk 8). De
objectieve instrumenten voor alle hierbij te nemen beslissingen liggen klaar.
Deze ideale toestand is echter niet altijd te realiseren. Zelfs bij
laboratorium-experimenten kan men niet altijd àlle details van de instrumentele
realisering van àlle begrippen vooraf vastleggen. Bij vele onderzoekingen, bij
enquêtes en bij bewerkingen van bestaande, niet-experimentele materialen is dit
vaak nog moeilijker. Het kan gebeuren, dat zekere onderdelen niet vooraf geregeld
konden worden of althans niet geregeld waren; en vooral ook, dat men zich
genoodzaakt ziet van reeds gemaakte regelingen af te wijken. Men is dan wel
genoodzaakt tot een, objectieve, codering ad hoc.
De eenvoudigste gevallen zijn die van een herclassificatie van het
steekproef-materiaal naar een kenmerk, dat reeds volgens de opzet
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objectief werd ‘gemeten’ (zie 7;2;2). Een codering van ‘godsdienst’ voorzag
bijvoorbeeld in een indeling in 4 klassen: R.K., Gereformeerd, Hervormd, Geen
godsdienst - maar men besluit bij de bewerking alleen ‘R.K.’ en ‘niet-R.K.’ te
onderscheiden, wegens het, niet voorziene, geringe aantal gevallen in de steekproef,
in bijvoorbeeld twee van de drie laatste klassen. Of: in een laboratorium-onderzoek
wordt volgens het plan de tijdsduur van bepaalde processen opgenomen in minuten
- maar men besluit, misschien mede op grond van de in de steekproef gevonden
verdeling, alleen ‘korte’ en ‘lange’ tijden te definiëren en te gebruiken; een wijziging,
die misschien ook leidt tot gebruik van een andere statistische toets dan de
oorspronkelijk in de opzet vastgelegde. Dit soort ad hoc beslissingen komt zeer veel
voor.
Zo simpel en schijnbaar triviaal als zulke beslissings-problemen zijn, zij verdienen
toch speciale aandacht; evenals de beslissingen van uitschakeling van gevallen uit
de steekproef (6;3;4), die trouwens desgewenst onder de coderings-beslissingen
te rekenen zijn. Evenals daar, wordt ook hier door de wijziging in de classificatie
een vergeten of niet voorziene ‘factor’ ingevoerd, een verandering in een operationele
definitie aangebracht; en evenals daar is het risico - òòk wanneer de wijziging uit
een oogpunt van ‘mechanische objectiviteit’ (6;2;1) vlekkeloos is - dat in de nieuwe,
ad hoc veranderde classificatie(-machine) een oncontroleerbare contaminatie wordt
ingebouwd. Daarbij ligt het accent op het ‘oncontroleerbare’ (vgl. 1;3): het is immers
niet gebruikelijk per variabele de toegepaste classificatie uitvoerig toe te lichten in
de rapportering. De kritiek heeft er geen vat op, als ad hoc aangebrachte wijzigingen
niet als zodanig worden medegedeeld.
Het gevaar is uiteraard, dat zo'n beslissing wordt genomen, niet (alleen) op grond
van verdelings-kenmerken van de ene variabele, waarvan men de operationele
definitie verandert, maar (ook) omdat men reeds een, misschien vage, indruk heeft,
dat het zo ‘beter uitkomt’. Heeft men bijvoorbeeld al de indruk, dat in het materiaal
niets blijkt van een volgens de hypothese òòk voorspeld verschil tussen protestanten
en buitenkerkelijken, terwijl de katholieke groep duidelijk een afwijkende positie
inneemt, conform de hypothese, dan is de samentrekking van de twee
eerstgenoemde groepen tot ‘niet-R.K.’ verdacht en misleidend. Evenzo bij het
voorbeeld van de brieven. Men kan de gegeven operationele definitie van
egocentrïciteit (‘ik’, ‘mij’, ‘mijn’) niet meer onbevooroordeeld kiezen
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uit een aantal mogelijkheden, noch haar veranderen (door b.v. alleen op de frequentie
van ‘ik’ te letten), als men de brieven reeds heeft gezien. De moeilijkheid is, dat juist
bij zulke simpele detail-beslissingen de contaminatie ongemerkt kan binnensluipen,
òòk bij een onderzoeker, die geheel ‘te goeder trouw’ is.
De methodologische aanbevelingen, die ter voorkoming van deze helaas frequente
fout - om weer niet te spreken van opzettelijk knoeien met gegevens - kunnen worden
verstrekt, zijn in principe dezelfde als die ten aanzien van objectieve uitschakeling
(vgl. 6;3;4):
(1) Men vermijde codering ad hoc zoveel mogelijk, d.w.z. men trachte de
beslissingen vooraf te nemen (vgl. 5;1;4).
(2) Als dit onmogelijk is, kan men:
a) de beslissing delegeren aan een niet-gecontamineerde medewerker
of collega, of:
b) de beslissing baseren op logische, objectieve gronden, zó, dat
contaminatie uitgesloten kan worden geacht - in deze volgorde van
voorkeur,
(3) Als ook dit onmogelijk is, rapportere men tenminste open over de ad hoc
codering, die men heeft toegepast en men bewerke zo mogelijk het
toetsingsmateriaal óók volgens de oorspronkelijke coderings-methode, en
rapportere de uitkomsten daarvan.
Deze aanbevelingen, met uitzondering van de tweede helft van (3), gelden a fortiori
voor gevallen waarin in het geheel géén coderingsmethode vooraf was opgesteld.
Vooral het eerste advies is van belang: Doe het liever niet. Men kan, ook bij reeds
bestaand materiaal, dikwijls het beste zo te werk gaan, dat een deel ervan wordt
afgezonderd om daaraan, in een vooronderzoek dus (vgl. 5;1;4), een
coderings-methode te ontwikkelen. Wordt dit verzuimd, dan zijn ook afgezien van
contaminatie-problemen allerlei moeilijkheden te verwachten. Eén van de meest
gemaakte fouten in overigens goedbedoelde onderzoekingen - en dit geldt
grotendeels ook voor exploratie-onderzoekingen (vgl. 2;2;3 en 2;2;4) - is, dat men
besluit eerst een interessant, ‘rijk’ materiaal te verzamelen en de ‘details’ van de
beslissingen hoe men dit zal bewerken om conclusies te trekken (hypothesen te
toetsen, of ook hypothesen op te stellen, het materiaal te structureren) uitstelt totdat
het verkregen is. De, in zulke gevallen vaak onbetwistbare ‘rijkdom’ van het materiaal
- introspectie-protocollen, beantwoordingen van open enquête-vragen,
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uit het leven gegrepen gegevens, en dgl. - contrasteert dan maar al te dikwijls pijnlijk
met de armoede van de conclusies, die men kan trekken (b.v. RAPPORT OVERLADING
IN HET ONDERWIJS 1957).
Hiermee is niet gezegd, dat zulke procedures onmogelijk of per se nutteloos zijn.
In descriptief en/of exploratief gerichte onderzoekingen zijn ze soms noodzakelijk,
zij het bijzonder moeilijk goed te behandelen (vgl. 9;1;4 en 9;1;5). In het kader van
toetsingsonderzoekingen echter moet codering ad hoc, in welke vorm ook, zoveel
mogelijk, en liefst geheel, worden vermeden.

7;2 Vraagvorm en bewerkingswijze
7;2;1 Samenhang van verzameling en bewerking.
De afzonderlijk gecodeerde reactie op een ‘vraag’, hetzij aan een persoon, hetzij
aan een geval in het materiaal, is voor veel instrumenten het basiselement. In deze
vorm komt het antwoord ter beschikking voor de verdere bewerking. Gewoonlijk is
hiermee echter nog niet de waarde van de variabele verkregen: de antwoorden op
afzonderlijke vragen moeten nader worden bewerkt, zij moeten worden
gecombineerd; en deze bewerkingen moeten evenzeer objectief zijn.
In veel gevallen zijn die bewerkingen complex, en is de ‘afstand’ van het direct
geregistreerde, van de waarnemingsgegevens, groot. Men vraagt bijvoorbeeld de
individuele respondenten bij een enquête naar hun meningen over verschillende
onderwerpen, maar men wil zekere niet onmiddellijk uit de verdeling der antwoorden
evidente groeps-kenmerken, c.q. de ‘latente structuur’ van de
respondenten-verzameling bepalen (LAZARSFELD 1954); men laat proefpersonen
prestatie-tests verrichten, maar men wil via een factoranalyse factor-ladingen en
factor-scores bepalen, c.q. op een indirecte manier persoonlijkheids-dimensies
meten (b.v. EYSENCK 1952b); men bepaalt in eerste instantie direct waarneembare
gegevens, maar het is te doen om de berekening van een ‘interveniërende variabele’,
die een functie is van de primaire gegevens; enzovoorts.
De technische objectiviteitseis op zichzelf stelt hier nauwelijks nieuwe problemen:
de meeste van deze bewerkingswijzen hebben het karakter van tellen, rekenen,
classificeren en meer gecompliceerde mathematische
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operaties, die uit de aard der zaak objectief zijn, althans relatief gemakkelijk objectief
te regelen zijn. De ‘kunst van het bewerken’ is echter, opnieuw, dit zo te doen, dat
de uitkomst, dat is de waarde van de variabele in kwestie, niet alleen objectief wordt
verkregen maar ook ‘relevant’ is. Het probleem is: een bij het materiaal van
antwoorden passende èn aan de realisering van het begrip in kwestie adequate,
objectieve bewerkingswijze te vinden.
Wij moeten dit probleem echter nog iets ruimer stellen. Objectieve bewerking
veronderstelt een ‘doel’ en een ‘voorwerp’ (vgl. 6;1;1). Het doel is: instrumentele
realisering van een gegeven begrip; het voorwerp (dat wat bewerkt wordt) bestaat
uit: waarnemingsgegevens op een bepaald gebied, of antwoorden op verstandig te
stellen vragen. Het karakter van het doel en de geaardheid van het voorwerp (gebied)
bepalen nu tezamen allereerst, welke (objectieve) materiaalverzamelings-techniek,
welke methode van vragen stellen het meest adequaat is; vervolgens bepalen het
doel en de volgens deze verzamelings- of waarnemingstechniek verkregen
‘antwoorden’ tezamen, welke verdere bewerkingstechniek het meest adequaat is.
Omgekeerd hangt ook de adequaatheid van de verzamelings-techniek mede af van
de geprojecteerde bewerkingen. Met andere woorden: het probleem van een
adequate bewerkingswijze (processing of data) is niet los te zien van het probleem
van een adequate manier van gegevens verzamelen (collection of data). Zij moeten
bij de instrumentele realisering van een begrip dus in feite tezamen, in verband met
elkaar, worden opgelost.
Er bestaat voor de oplossing hiervan een veelheid van mogelijkheden. Op
verschillende probleemgebieden en in verschillende scholen hebben zich
verschillende instrumenteel-statistische technologieën ontwikkeld. Sommige van
de gebruikte technieken van observatie en/of bewerking hebben een betrekkelijk
algemeen karakter, bijvoorbeeld de constructie van Guttmannschalen (GUTTMAN
1950), factoranalyse (zie b.v. THURSTONE 1947); andere zijn voor betrekkelijk speciale
doeleinden ontworpen, bijvoorbeeld de methode van de gedwongen keuze (forced
choice) bij personeelsbeoordeling (SISSON 1948). De verscheidenheid is
onoverzienbaar.
Des te groter is de verdienste van de Amerikaanse onderzoeker Clyde H. Coombs,
die erin geslaagd is al deze verschillende modellen van ‘(psychological)
measurement’, al deze methoden van het verzamelen en

A.D. de Groot, Methodologie

226
bewerken van gegevens, naar hun logische grondstructuur te ordenen en in een
systeem onder te brengen (COOMBS 1953 en 1961). Een dergelijk systeem maakt
het mogelijk een overzicht te krijgen over de bestaande werkwijzen (vgl. ook
TORGERSON 1960). Door de nadruk op de logische grondstructuur en op de in iedere
verzamelings- en bewerkingswijze geimpliceerde veronderstellingen legt het, soms
verrassende, dwarsverbindingen tussen technieken, die zich voordien onafhankelijk
van elkaar hadden ontwikkeld. Bovendien heeft de logische uitwerking van het
systeem geleid tot de ontwikkeling van vele nieuwe vraagvormen en
bewerkingswijzen.

7;2;2 Meting en meet-schalen.
Wij willen hier op slechts één aspect kort ingaan, namelijk op de vernieuwing van
en de differentiatie in het begrip ‘meten’, waartoe de ontwikkeling, waarvan het werk
van Coombs een exponent is, heeft geleid (vgl. ook b.v.: STEVENS 1946 en 1951;
TORGERSON 1960, e.v.a.).
Vroeger werd onder ‘meting’ gewoonlijk verstaan: de grootte van iets zo scherp
mogelijk bepalen en uitdrukken in een maatgetal, waarvoor de gewone rekenregels
gelden. Ook in de sociale wetenschappen was het streven van hen, die wilden
trachten exact te werk te gaan, er voornamelijk op gericht tot zulke meet-methoden
en variabelen te geraken. Met de vergroting van het arsenaal van objectieve
instrumentele realiseringswijzen, verruimden zich echter de begrippen ‘meten’ en
‘meting’, althans in het Engelse taalgebruik (measurement). ‘Meten’ werd equivalent
met: op objectieve wijze in schaal brengen; waarbij de ‘schaal’ echter volstrekt niet
1
metrisch behoeft te zijn. Anders uitgedrukt: ‘meten’ is: aan objecten, op grond van
bepaalde objectieve empirische operaties, getallen toevoegen. Welke rekenregels
voor die getallen gelden is afhankelijk van het soort schaal, waarin zij gelezen
moeten worden.
Men kan vier hoofdtypen meet-schalen onderscheiden (STEVENS 1946; COOMBS
1953):
1. de nominale schaal. Voorzover men met getallen werkt-dat is hier niet nodig,
maar vaak wel gemakkelijk - wordt aan ieder meet-object een

1

Torgerson gaat in deze minder ver. Hij spreekt alleen van ‘meten’ daar, waar men kan zeggen
met een ‘schaal’ te doen te hebben, die van ‘laag’ naar ‘hoog’ loopt. De nominale schaal is
voor hem géén meetschaal; ‘meten’ begint bij de ordinale schaal, met of zonder nulpunt
(TORGERSON 1960, hfdst. 2;3).
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getal toegevoegd, dat echter uitsluitend kengetal is. Er verandert niets essentieels,
als men de voorkomende kengetallen volgens een willekeurig eenduidig schema
(een 1-1 transformatie) door andere vervangt. Verschillende objecten kunnen
eenzelfde kengetal hebben; zij vallen dan in dezelfde klasse. ‘Meten’ in de nominale
schaal is: op objectieve wijze classificeren in kwalitatief verschillende klassen. M.a.w.:
planten determineren of beroepen classificeren is ‘meten’, als het volstrekt objectief
gebeurt; proefpersonen verdelen in mannen en vrouwen (en respectievelijk de code
0 en 1 geven) is eveneens meten.
2. de ordinale schaal. De getallen zijn hier essentieel ranggetallen. Vervangt men
alle voorkomende getallen op willekeurige wijze door andere, doch zó dat hun
volgorde dezelfde blijft (monotone transformatie), dan verandert er niets essentieels.
Men kan al dan niet toelaten, dat verschillende objecten eenzelfde ranggetal krijgen
(ex-aequo-uitkomsten, ‘ties’). Als men het toelaat moeten er speciale regels voor
worden gesteld. Rangschikken van meet-objecten naar de grootte van het te meten
attribuut (en er oplopende of afnemende getallen aan toekennen) is ‘meten’ in de
ordinale schaal. Men doet dit bijvoorbeeld, wanneer men van op andere wijze
gemeten objecten - de lengte van een regiment recruten; de tijden, die ieder van
10 proefpersonen nodig heeft voor het verrichten van een prestatie - alléén op de
rangorde let. Beoordelingen laat men vaak direct geven in een ordinale schaal,
hetzij door proefpersonen hetzij door beoordelaars die voor onderzoek-doeleinden
(7;3) of voor praktische doeleinden zijn ingeschakeld. Zo kan men bijvoorbeeld
leerlingen in een klas rangschikken of laten rangschikken naar prestatie; taken in
de industrie naar hun zwaarte; schoonheidskoninginnen naar schoonheid;
verschillende diploma's naar moeilijkheid (om ze te verwerven), enz.
3. de interval-schaal. Hier zijn de getallen in zoverre maatgetallen, dat men
afstanden (intervallen) tussen meetpunten kan vergelijken, d.i. ‘meten’ in engere
zin. Dit is de eerste ‘metrische’ schaal. Men kan hier ook getallen middelen; het
gemiddelde van 4 en 8 is immers allèèn 6, als men mag aannemen dat 8 - 6 = 6 4, dus dat gelijke verschillen gelijke grootte-intervallen aangeven. Echter geldt niet,
dat ‘8’ twee maal zo groot of zo veel is als ‘4’; men denke bijvoorbeeld aan
schoolcijfers. Er is geen vast nulpunt. Er verandert niets essentieels, als men alle
voorkomende getallen met een vast getal vermenigvuldigt en/of er een constante
bij
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optelt of van aftrekt (lineaire transformatie). Bijvoorbeeld, intelligentiequotiënten:
deze worden wel gemiddeld, maar IQ = 140 betekent niet ‘2 × zo intelligent’ als IQ
= 70; en men kan ze desgewenst zonder bezwaar allemaal door 100 delen, en/of
bijvoorbeeld 0 in plaats van 100 als gemiddelde nemen.
4. de verhoudings-schaal. Dit zijn complete maatgetallen, met behulp waarvan
men de grootte van de attributen der meetobjecten direct kan vergelijken, zoals bij
de meeste fysische maten (lengte, inhoud, tijdsduur, snelheid, energie, etc.). Een
verhoudings-schaal is een intervalschaal met een nulpunt. Het enige wat men kan
doen, zonder iets essentieels te veranderen is: alle voorkomende getallen met
eenzelfde getal (≠0) vermenigvuldigen; men heeft dan alleen de meet-eenheid
veranderd (scalaire transformatie). Bijvoorbeeld produktie-maten: uitgedrukt in
eenheden (aantallen produkten of iets dergelijks); men kan echter ook nieuwe
eenheden van bijvoorbeeld 10 oude eenheden invoeren.
De hier gegeven volgorde is die van ‘zwak’ naar ‘sterk’. Met zwakke schalen kan
men uit een oogpunt van meting en mathematische bewerking van de resulterende
variabelen minder doen dan met sterke. Daar staat echter tegenover, dat men bij
sterke schalen meer veronderstellingen ten aanzien van de verwerkte
waarnemingsgegevens invoert; en het is maar de vraag of dat verantwoord is (zie
7;2;4).
In ieder geval is het bestaan en de bewuste hantering van zwakkere schalen in
de sociale wetenschappen dikwijls een uitkomst, temeer daar er in de laatste
tientallen jaren tal van nieuwe statistische methoden ontwikkeld zijn, die een exacte
behandeling ook van zwakkere gegevens mogelijk maken. Terwijl bij de vroeger
uitsluitend gebruikte parametrische technieken van statistische hypothese-toetsing
niet alleen een intervalschaal maar meestal ook een normale verdeling van de
variabele in de populatie werd aangenomen, berusten de parametervrije
toetsingsmethoden (SIEGEL 1956) niet op dergelijke aannamen. Daarmee kan men
óók alleen kwalitatief onderscheiden of alleen gerangschikte gegevens op objectieve
en adequate wijze statistisch behandelen. De relevantie van een variabele als
operationele representant van een begrip behoeft dus niet meer, zoals vroeger vaak,
dubieus te worden door een teveel aan, in de operationele realisering geïmpliceerde,
gratuïte annamen. Ook hier dus een uitbreiding van mogelijkheden.
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Tenslotte nog een enkele opmerking over het begrip ‘meten’. De Nederlandse taal
biedt een zekere weerstand tegen een uitbreiding in de hier bedoelde zin:
1
‘niet-metrisch meten’ ligt minder gemakkelijk dan ‘non-metric measurement’. Ook
is het duidelijk, dat sommige weerstanden in ons land tegen de gehele beweging
van ‘mental measurement’ mede berusten op het misverstand, dat het om meting
in engere zin, dat is om ‘fundamentele meting’ (COHEN en NAGEL 1934, hoofdstuk
15), in de zin van de verhoudingsschaal zou gaan. Zo is bijvoorbeeld een deel van
het verzet in sommige pedagogische kringen tegen het gebruik van cijfers op school
gebaseerd op de misvatting dat voor getallen per se 2 × 2 = 4 moet gelden - wat
ons trouwens op school ook sterk is gesuggereerd. Weliswaar leren wij daarna ook
met kengetallen en ranggetallen en met intervalschalen werken, maar dat dit
consequenties voor de toepasbaarheid van rekenregels - mathematisch: willekeurige
2
afspraken - zou hebben, dringt tot velen klaarblijkelijk niet werkelijk door. Men zou
dit als een bezwaar tegen de begripsuitbreiding kunnen zien. Het lijkt echter
verstandiger om voor ‘meten’ als technisch begrip internationaal dezelfde grenzen
te trekken, en te hopen, dat het wetenschappelijk spraakgebruik in ons land zich
aanpast en dat de begripsverschuiving in de toepassingssfeer wordt opgemerkt. In
het volgende zal daarom ‘meten’ en ‘meting’ in ruime zin worden gehanteerd.

7;2;3 Schaalconstructie en meting als analoge afbeelding.
Meting, in onze ruime zin, is klaarblijkelijk een bijzonder fundamentele activiteit in
alle wetenschappelijke ondernemingen, én daarbuiten. Het is een middel, of liever
het middel bij uitnemendheid, om vat te krijgen op de verhoudingen, de situaties en
de processen in de wereld, en, in de toegepaste sector met name, om de

1

2

Toch zijn er ook in het Nederlands wel voorbeelden van een ruimer woordgebruik. ‘Maat’ (van
alle dingen) en ‘maatstaf’ kunnen ook kwalitatief zijn: wanneer we zeggen, dat iemand ‘alles
afmeet aan zichzelf’, bedoelen we met de term ‘afmeet’ hooguit een ordinale schaal.
Zo heeft bijvoorbeeld Langeveld de veranderingen in betekenis van ‘(mental) measurement’,
die gedurende de laatste 30 jaar zijn opgetreden en die 15 jaar geleden zo scherp zijn belicht
(STEVENS 1946), nog steeds niet in de tekst van zijn ‘Inleiding tot de Studie der Paedagogische
Psychologie’ verwerkt (LANGEVELD 1957). De tweede aan het onderwerp ‘Meten’ gewijde
paragraaf begint met: ‘Men is het er wel over eens, dat meten de gelijkstelling van twee
niet-identieke elementen veronderstelt’ (op.cit., p. 269). Dit is precies waar men het niet ‘over
eens’ is.
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gegeven natuurlijke en cultuurlijke verschijnselen en mogelijkheden te beheersen.
Het lijkt daarom nuttig nog iets nader in te gaan op wat wij eigenlijk doen wanneer
wij voor een bepaald doel een schaal construeren en daarin gaan meten, en op wat
daaraan voor problemen verbonden zijn.
Wanneer wij een schaal construeren voor de meting van bepaalde verschijnselen
- in de vorm van een variabele - kiezen wij reeds een bepaalde mathematische
denkvorm, met axioma's en rekenregels; een denkvorm, die op zichzelf abstract is,
maar die zich gewoonlijk bijzonder gemakkelijk leent tot een ruimtelijke interpretatie.
De verschijnselen uit de wereld, de fenomenen, die wij hebben waargenomen, of
geregistreerd en misschien al tot variabelen verwerkt, worden analoog afgebeeld
in het abstracte, maar ruimtelijk interpreteerbare model van de gekozen schaal. De
schaal, met meetresultaten, is op te vatten als in kaart gebrachte werkelijkheid; men
spreekt in plaats van afbeelding ook wel van ‘in kaart brengen’ (mapping). Deze
kaart nu moet zo getrouw mogelijk zijn aan de fenomenen, en daartoe moet in de
eerste plaats de carteringsmethode adequaat gekozen zijn.
Laten wij vanuit dit gezichtspunt eerst de vier genoemde schalen nog eens nagaan.
De nominale schaal correspondeert mathematisch in eerste instantie met een
partitie in een hetzij eindige, hetzij oneindige verzameling, ruimtelijk met de
voorstelling van een gesloten ruimte, die in vakken is verdeeld. Er kunnen zich
velerlei complicaties en bijzonderheden voordoen - deelverzamelingen, snijding van
verzamelingen, etc. - die mathematisch worden beschreven in de verzamelingsleer
1
of Booleaanse algebra, en die eventueel ruimtelijk in Venn-diagrammen kunnen
worden weergegeven. Wat de fenomenale zijde betreft is deze afbeeldingswijze,
met bijbehorende statistische bewerkingsmethoden, adequaat in alle gevallen waarin
wij naar kwalitatieve kenmerken objectief kunnen sorteren en, desgewenst, tellen.
Zulke gevallen doen zich zeer veel voor; de reeds gegeven voorbeelden (sexe,
species, beroep) zijn gemakkelijk met andere aan te vullen (nationaliteit, godsdienst,
politieke partij, leervakken op school, ‘typen’ in een typologie, enz.). In het
mathematische model is er geen enkel

1

Als inleiding tot dit onderwerp en andere in de moderne gedragswetenschappen veel
toegepaste gebieden van de wiskunde (matrix-algebra, waarschijnlijkheidsleer, e.d.) zij
aanbevolen: KEMENY, SNELL en THOMPSON 1957.
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bezwaar tegen, dat iedere klasse maar één element telt, zoals bijvoorbeeld met
persoonsnamen of telefoonnummers ten naaste bij het geval is; ook een indeling
naar naam of telefoonnummer is een nominale classificatie.
De ordinale schaal correspondeert mathematisch met een rij opklimmende getallen
waarop iedere monotone transformatie, dus óók die naar de rij der natuurlijke
getallen: 1, 2, 3 enz., mag worden toegepast; ruimtelijk denkt men gewoonlijk in
termen van discrete punten op een rechte lijn, die naar believen mogen worden
verschoven, maar die discreet moeten blijven en elkaar niet mogen passeren
(vergelijk: kralen aan een draad). De lijn, waarop de punten liggen, kan, maar behoeft
niet de betekenis te hebben van een ten grondslag liggend continuum. Bij een
systeem van (Hindoe-)kasten wordt uitdrukkelijk geen onderliggend continuum
aangenomen, bij een systeem van maatschappelijke klassen (b.v. de in Amerika
gebruikelijke, van upper-upper naar lower-lower) gewoonlijk wel. Fenomenaal is
deze afbeeldingswijze toepasselijk overal waar wij mogen aannemen, dat tussen
iedere twee elementen een relatie bestaat van het type: ‘ai is meer X dan aj’ (ai · >
aj), die transitief is; of, in geval wij ‘ties’ toestaan, d.i. eenzelfde ranggetal voor
verschillende elementen: òf een relatie ai · > aj (ai < · aj), òf ai = aj - beide transitief.
De transitiviteitsvoorwaarde behelst, dat als ai · > aj is, en aj · > ak,
noodzakelijkerwijze ai · > ak moet zijn; respectievelijk, dat uit ai = aj en aj =ak volgt:
ai = ak. Ook dit komt veel voor. Overal waar in de fenomenale wereld door ons
verschijnselen van toename van een willekeurige kwaliteit (‘Steigerungsphänomene’,
SELZ 1941) kunnen worden waargenomen of geabstraheerd, zoals bijvoorbeeld
intensiteit, zwaarte, grootte, ingewikkeldheid, mannelijkheid, ruimtelijke positie (b.v.
van links naar rechts), schoonheid, radicalisme, toonhoogte, enz., hebben wij een
continuum, waarop in principe een ordinale schaal kan worden gebouwd. Sommige
van deze toename-verschijnselen zijn óók metrisch te behandelen; andere niet, b.v.
in de natuurkunde de reeks van vaste stoffen (gesteenten, kristallen) naar hun
hardheid. In de sociale wetenschappen is een standaard-probleem, of en zo ja hoe
men voor een gegeven continuum via een ordinale tot een interval-schaal,
respectievelijk van een intervalschaal tot een verhoudingsschaal kan komen (vgl.
b.v. STEVENS 1951; TORGERSON 1960). Naast continua doen zich ook vaak discrete
rangordeschalen in de werkelijkheid voor, bijvoorbeeld de reeds genoemde kasten,
of rangen in het leger.
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De interval-schaal correspondeert mathematisch met een variabele (of met een stel
getallen) waarvan alleen die eigenschappen worden bekeken, die invariant zijn voor
lineaire transformatie x′ = ax + b (met a ≠ o); ruimtelijk met punten op een lijn, waarop
men het nulpunt mag verschuiven en de maateenheid mag veranderen, maar verder
niet. Hier wordt in het algemeen wel een ten grondslag liggend continuum
verondersteld: door operaties als ‘middelen’ - wat hier is toegestaan (7;2;2) - kan
men immers in principe bij ieder tussenliggend (rationaal) getal terechtkomen.
Fenomenaal is de belangrijkste voorwaarde voor de toepasselijkheid van deze
afbeeldingswijze, dat men zinvol moet kunnen spreken van ‘gelijke afstanden’ tussen
verschillende elementen of waarnemingspunten. Bijvoorbeeld de temperatuurschaal:
het verschil tussen 40 en 30 graden Celsius is ‘even groot’ als dat tussen 30 en 20
graden, maar 40 graden is niet een ‘twee maal zo hoge’ temperatuur als 20 graden.
Overigens zijn evidente voorbeelden van interval-schalen, die niet tevens
verhoudingsschalen zijn, niet zo gemakkelijk in de natuurlijke wereld te vinden; zij
hebben gewoonlijk iets kunstmatigs, zij worden dikwijls geconstrueerd of
gepostuleerd, voor continua, die in eerste instantie alleen tot ordinale uitspraken
1
aanleiding geven. Een leraar, die voor sommige proefwerken een 8, voor andere
een 7 en weer andere een 6 geeft, doet dit gewoonlijk opzettelijk zó, dat volgens
zijn beoordeling het verschil tussen 8 en 7 ‘even groot’ is als tussen 7 en 6. Daarop
berust zijn gewoonte (als hij die heeft) om cijfers te middelen. Het is weliswaar een
bijzondere schaal, die hij gebruikt, wegens de belangrijke scheiding tussen voldoende
en onvoldoende; maar het is een interval-schaal: hij zou evengoed respectievelijk
16, 14 en 12, of 18, 17 en 16 kunnen geven. Maar uit het materiaal zelf is allerminst
duidelijk, dat de aangebrachte verschillen in beoordeling, tussen 8 en 7, en tussen
7 en 6, werkelijk gelijk zijn. Zij kunnen gebaseerd zijn- op een systematische
rekenwijze, bijvoorbeeld ‘voor iedere fout een half punt minder’; evenzo, in de test-

1

Natuurlijk is de tijd-schaal, die wij gebruiken, en zijn ook de ruimte-schalen in abstracto
intervalschalen - zonder nulpunt. Bedenken wij echter, dat in feite praktisch altijd een
‘eigenschap’ van een ‘systeem’ wordt gemeten - dus b.v. de tijdsduur van een proces, de
positie van een object, de afstand ten opzichte van een nulpunt - dan kunnen wij inderdaad
volhouden dat intervalschalen althans in de wetten en hypothesen over natuur en cultuur
zeldzaam zijn. - Het voorbeeld van de temperatuurschaal is bij nadere analyse intussen nogal
ingewikkeld, onder andere wegens het bestaan van een absoluut nulpunt. Wij kunnen hierop
nu echter niet verder ingaan.
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psychologie: ‘ieder item een punt’. Maar deze systematiek is dan op zijn beurt weer
gebaseerd op een tenslotte arbitraire gelijkschakeling, van alle fouten, alle items of, in de (oude) psychofysica, van alle ‘kleinst waarneembare verschillen’ (FECHNER
1860; THURSTONE 1927). Weliswaar zijn er talrijke experimentele methoden van
materiaal verzamelen en methoden van mathematisch-statistische
materiaal-bewerking, die de willekeurigheid van zulke gelijkstellingen kunnen
verminderen (vgl. b.v. TORGERSON 1960), maar daarbij komen dan toch steeds voor
de gelijkstelling zelf andere aannamen in de plaats. Het ruimtelijke analogon van
de interval-schaal: afstanden (te meten in km, mijlen, cm of ‘uren gaans’, om het
even) op een lijn zonder vast nulpunt, is betrekkelijk zelden zonder nadere aannamen
op de fenomenale wereld toepasselijk.
De verhoudingsschaal, tenslotte, correspondeert mathematisch met getallen, die
worden bekeken op die eigenschappen, die invariant zijn voor scalaire transformatie
x′ = ax (met a ≠ 0); ruimtelijk met punten op een lijn met vast nulpunt en veranderlijke
maateenheid. Fenomenaal correspondeert dit analogon met alle gevallen, waarin
wij de vraag ‘Hoeveel?’ of ‘Hoe vele?’ zinvol kunnen beantwoorden. Dit is het geval
met alle zgn. ‘extensieve kwaliteiten’ (vgl. COHEN en NAGEL 1934, hoofdstuk 15),
waarbij men, van 0 af, kan tellen of waarbij men een hoeveelheid (metrisch) kan
meten. Alles wat uitgedrukt kan worden in aantal, in hoeveelheid, omvang, grootte,
of ook in tijdsduur, valt hieronder. In de exacte natuurwetenschappen is bijna alles
in deze fundamenteel metrische schaal uit te drukken. Ook in de sociale en
gedrags-wetenschappen zijn echter gemakkelijk evidente voorbeelden te vinden:
de frequentie van een verschijnsel, de duur van een te verrichten taak,
reactiesnelheid, het aantal geproduceerde eenheden, de hoeveelheid
speeksel-afscheiding van een Pavlov-hond, enz.

7;2;4 Problemen van isomorfie.
Uit deze revue van de vier belangrijkste schalen zal intussen wel duidelijk zijn
geworden, dat voor lang niet alle verschijnselen in de wereld één van deze vier
schalen zonder meer een passende analoge afbeelding kan verschaffen. De vraag
of een afbeelding passend is noemt men gewoonlijk het probleem van de isomorfie
(isomorfisme). Als wij gaan meten, dan doen wij dit op basis van de aanname, dat
werkelijkheid en meetschaal of meetmodel isomorf zijn; de vraag is of deze aanname
verantwoord is.
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Bij de nominale schaal kunnen zich grens-gevallen voordoen, die niet goed in te
delen zijn - een moeilijkheid, die bijvoorbeeld bij typologieën, naar discrete patronen
of ‘typen’, op allerlei gebied, nogal eens optreedt en die niet altijd zinvol is op te
lossen door uitschakeling (uit het universum of uit de steekproef) of door instelling
van een rest-categorie ‘overige gevallen’. Bij de ordinale schaal komt het voor, dat
voor sommige tweetallen wel, maar voor andere géén uitspraak is te doen over hun
relatieve positie. Als men verworven diploma's, bijvoorbeeld als criterium voor
studiesucces, naar moeilijkheid wil rangschikken, is objectief bewijsbaar, dat H.B.S.
5 j. · > H.B.S. 3 j.; en verder zal het ook niet moeilijk zijn althans intersubjectieve
overeenstemming (zie 7;3) te bereiken over Gymnasium A · > Ulo B, of zelfs
Gymnasium A · > H.B.S.A. Maar over de verhouding van Gymnasium A en H.B.S.
B is het moeilijk een unaniem aanvaarde uitspraak te verkrijgen, en evenzo over
Ulo B en 3 j. H.B.S. Schaaltechnisch is dit op te lossen door een ‘gedeeltelijk
geordende’ schaal als tussenvorm tussen nominaal en ordinaal in te voeren (COOMBS
1953). Maar als men zulke gegevens verder wil analyseren, gaat men gewoonlijk
anders te werk: men voert veronderstellingen in en maakt er toch een ordinale
schaal van, bijvoorbeeld door gevallen van onzekere relatieve positie als gelijk te
beschouwen. Ook tussen ordinale- en interval-schaal is een tussenvorm mogelijk,
de ‘geordende metrische’ schaal (op. cit.), die als analoge afbeelding kan dienen,
als voor sommige tweetallen elementen wel, voor andere geen uitspraken over
‘afstanden’ kunnen worden gedaan. Maar, opnieuw, in de praktijk - ook in de praktijk
van het wetenschappelijk onderzoek - is dit geen gemakkelijk hanteerbare schaal.
Men lost dit vaak op door er, via aannamen, een interval-schaal van te maken. En
evenzo worden van interval-schalen wel verhoudingsschalen gemaakt, door er een
nulpunt op te bepalen-op een wijze, die op invoering van nieuwe veronderstellingen
berust.
Sommige afbeeldings-problemen kan men alleen oplossen door meer dan één
dimensie te onderscheiden. Gaat het om de beschrijving en onderscheiding van
‘structuren’ of ‘typen’ dan is, afgezien van de mogelijkheid van een nominale typologie
(zie boven), geen van de hoofdschalen voor één dimensie adequaat; maar men kan
desgewenst met vectoren werken (b.v. meer-dimensionale temperaments- en/of
lichaamsbouw-typen: HEYMANS 1932, KRETSCHMER 1921, SHELDON 1942).
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Wil men de voordelen van de ruimtelijke afbeelding en van de corresponderende
algebraïsche hulpmiddelen ten volle uitbuiten, dan is het vaak gewenst niet ieder
van de variabelen die per element te onderscheiden zijn, als een dimensie te
beschouwen, maar rekening te houden met de empirische correlaties tussen de
variabelen. Men doet dit vaak in dier voege, dat men niet-gecorreleerde variabelen
(r = 0) ruimtelijk als loodrecht op elkaar staande vectoren voorstelt - zij hebben geen
‘oorzaken’ d.i. ruimtelijk: geen componenten, gemeen - en gecorreleerde (r > 0) als
gedeeltelijk in dezelfde richting lopende, met een grotere of kleinere onderlinge hoek
(< 90° naar gelang r kleiner of groter is. In de factoranalyse enerzijds (FRUCHTER
1954; THURSTONE 1947), in de ontvouwtechnieken en verwante methoden die
Coombs c.s. hebben ontwikkeld, anderzijds (COOMBS en KAO 1954), worden
meer-dimensionale modellen van allerlei aard gebruikt voor het in kaart brengen
van de werkelijkheid. Factoranalyse, als bewerkingstechniek, is gebaseerd op vrij
‘sterke’ veronderstellingen - o.m. interval-schalen voor ieder der variabelen,
1
compensatorisch model, lineaire samenhang - en kan daardoor gebruik maken van
een uitgewerkte mathematische (metrische) apparatuur: theorie der lineaire
vergelijkingen, matrix-rekening. Coombs' methoden zijn juist voor niet-metrische
dimensie-, zo men wil ‘factor’-analyse opgezet; d.w.z. er zijn minder
veronderstellingen in de afbeelding ingebouwd, maar zij zijn dan ook veel moeizamer
in de uitvoering en minder gedifferentieerd in hun resultaten.
Wij zullen deze ingewikkelde afbeeldingswijzen hier niet uitwerken, maar wij willen
wel nog even uitdrukkelijk wijzen op een nieuwe vorm van het ‘dilemma van de
sociale onderzoeker’ (COOMBS 1953, p. 485), dat in het voorgaande telkens naar
voren is gekomen. Het gaat hier niet om objectiviteit en relevantie, maar wel om
een daarmee sterk samenhangend dilemma: de keuze tussen getrouwheid van de
gekozen afbeelding aan de fenomenen, aan het eigenlijke studie-object, en
manipuleerbaarheid van de afgebeelde, d.i. in schaal gebrachte gegevens.
Weliswaar is het maar uiterst zelden mogelijk materiaal te verzamelen,

1

Als wordt aangenomen, dat de sterkte van een kwaliteit of (ware) score van proefpersoon i
kan worden beschreven als de gewogen som van b.v. twee ten grondslag liggende kwaliteiten
(factor-scores), dus Z1 = aX1 + bY1, dan kan, voor a, b > o, een lage X1 klaarblijkelij worden
gecompenseerd door een hoge Y1, en omgekeerd. Het model is compensatc ch en lineair.
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(te bewerken) en in een passende schaal af te beelden zonder enigerlei aanname.
Maar men kan meer of minder vóóronderstellen; en men kan, met Coombs, ernaar
streven, ten eerste, de assumpties tot een minimum te beperken, en ten tweede,
als men ze invoert, precies te weten waar, wanneer en waarom men het doet. In
Coombs' terminologie: het is van belang om bij methoden van verzamelen en van
bewerken van gegevens - steeds: voor de bepaling van een variabele, de
instrumentele realisering van een begrip - scherp te onderscheiden tussen de
informatie, die de gegevens bevatten en de (schijn-)informatie, die aan de gegevens
wordt opgelegd door het meet-systeem. Daarbij vermijde men, met name, dat te
veel ‘getrouwheid’ aan de ‘manipuleerbaarheid’ wordt opgeofferd.

7;3 Beoordelingsprocedures: intersubjectiviteit
7;3;1 Beoordelaars als meetinstrumenten.
Sommige kwalitatieve materialen en zeker sommige levens-situaties zijn zo complex
en ondoorzichtig, dat men er niet in kan slagen een objectieve maatstaf voor het te
definiëren begrip of de te onderzoeken factor te vinden, die (nog) voldoende relevant
wordt geacht. In dergelijke situaties neemt men, ook in scherp gerichte
toetsingsonderzoekingen, wel zijn toevlucht tot een beoordelaar als meetinstrument.
Hier wordt dus water in de objectieve wijn gedaan: de beoordelaar verricht een taak,
die niet of niet gemakkelijk door een machine zou kunnen worden overgenomen anders zouden wij het niet door een beoordelaar laten doen.
Gewoonlijk gaat men hiertoe over, omdat men geen betere (objectieve) oplossing
weet, of omdat het nu eenmaal gebruikelijk en sociaal geaccepteerd is op het
betreffende gebied om op het oordeel van experts af te gaan (b.v. op artsen, die de
diagnose ‘astma’ of ‘ulcus’ stellen, vgl. 5;3;2). Van essentieel belang is, dat men
althans naar omstandigheden voldoende vertrouwen heeft in de ‘mate van
objectiviteit’, waarmee de beoordelaar te werk gaat.
Dit laatste impliceert, in verband met onze machine-definitie van objectiviteit
(6;2;1), dat een doelgerichte analyse van zijn beoordelingsmethode, indien
uitgevoerd, een ‘heel eind zou komen’ in de richting van de constructie van een
bevredigende formule (machine-programma), die de beoordelaar zou kunnen
vervangen. Het gaat dus om een bevredigende
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mate van objectieve specificeerbaarheid. Dit houdt in, dat van de beoordelaar wordt
aangenomen, dat hij, bewust of intuïtief, een systeem heeft, en volgt, van redelijk
vaste, zij het onuitgewerkte, normen, dus dat hij niet ‘maar wat zegt’. Empirisch kan
dit blijken uit de consistentie van zijn oordelen ten opzichte van elkaar - b.v.
transitiviteit (zie 7;2;3) van verschillende vergelijkende oordelen - en in het bijzonder
uit de betrouwbaarheid (reliability) van zijn beoordelingen bij een onafhankelijke
herhaling van de procedure. Zolang het door hem gevolgde systeem echter onbekend
is, dus een werkelijke, expliciete (machine-)objectiviteit onbereikbaar, heeft men
ook garanties nodig, dat het systeem zelf niet (te) subjectief is. Het belangrijkste
criterium hiervoor, en daarmee voor wat men gewoonlijk onder de ‘mate van
objectiviteit’ van een beoordelaarplus-procedure verstaat, is de mate waarin wat hij,
de ene beoordelaar (c.q. expert) zegt, klopt met wat andere beoordelaars (experts)
zeggen. Men kan, in een onderzoek-opzet, waarbij verschillende beoordelaars
worden ingeschakeld en zo strikt mogelijk oordeels-contaminaties tussen hen
vermeden worden, deze mate van intersubjectieve overeenstemming (inter-judge
reliability) empirisch bepalen en als controle hanteren.
In feite is het vooral dit intersubjectiviteitscriterium, dat bij inschakeling van
beoordelaars in de plaats komt van de objectiviteitseis. Qua inhoud zijn de beide
begrippen niet gelijkwaardig: volstrekte intersubjectiviteit tussen beoordelaars is
(nog) geen objectiviteit, want het systeem is (nog) niet gespecificeerd. Qua strekking
zijn de begrippen echter wel zeer verwant. De sociale betekenis van de
objectiviteitseis in de wetenschap is immers grotendeels gelegen in het feit, dat
waar objectiviteit bestaat volstrekte intersubjectiviteit bereikbaar is; men kan
misverstand uitsluiten. Vandaar dat men soms kan volstaan met ‘een redelijke mate
van intersubjectieve overeenstemming’ tussen de tot oordelen bevoegd geachten.
Dit betekent opnieuw een verruiming van mogelijkheden om vat te krijgen op
relevante factoren, ditmaal met enig, ‘maar niet te veel’, verlies, niet aan de
relevantie- maar aan de objectiviteits-kant. Hiervan wordt vrij veel gebruik gemaakt,
onder andere bij de constructie van zogenaamde criterium-variabelen, zoals die bij
evaluatie- en validiteitsonderzoekingen worden gebruikt.
‘Criteria’ of ‘criterium-variabelen’ zijn de variabelen, waaraan wordt afgemeten,
in hoeverre, respectievelijk, een methode van beïnvloeding
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(evaluatie) of een methode van gedifferentieerde voorspelling (validiteit) aan haar
doel beantwoordt. Voorbeelden van evaluatie-criteria zijn in het voorgaande al
besproken. Effect-maatstaven, zoals het ‘verworven inzicht’ (zoals bepaald door de
test) in verband met meetkunde-onderwijs (6;2;3), en ‘verminderde onvrede
met-zichzelf’ (zoals bepaald via de Q-sorteertechniek) in verband met therapie
(6;2;4), noemt men ook wel criteria of criterium-variabelen voor de evaluatie van de
beïnvloeding in kwestie. Validiteits-criteria zijn bijvoorbeeld: operationeel
gedefinieerde maatstaven voor ‘schoolsucces’ of voor ‘gebleken geschiktheid’ voor
een functie in een bedrijf, in geval men deze maatstaven gebruikt om de waarde
(de validiteit) van bijvoorbeeld een test-methode te bepalen: in hoeverre komen de
test-voorspellingen uit? Het criterium is dan de variabele waarmee men de
1
predictor-variabele correleert om de (predictieve) validiteit te bepalen (zie verder
8;2). Het criterium representeert hier het voorspellings doel, dat wat moet worden
voorspeld (per individu of geval); zoals het bij evaluatie-onderzoekingen het
beïnvloedings- doel representeert.
In de toegepaste sfeer hebben beide typen onderzoekingen gemeen, dat het doel
in belangrijke mate maatschappelijk bepaald is, zodat de maatstaven ervoor of aan
de maatschappelijke werkelijkheid ontleend moeten worden of althans in nauwe
aansluiting daaraan moeten worden geconstrueerd. Daardoor is het dikwijls zeer
moeilijk het beïnvloedingsrespectievelijk het voorspellingsdoel (succes, geschiktheid,
aanpassing, gezondheid, eventueel ‘geluk’!) zowel objectief als relevant instrumenteel
te realiseren. Vandaar dat men juist hier vaak, mede, zijn toevlucht neemt tot niet
geheel objectieve, door beoordeling verkregen criteria. Bijvoorbeeld: schoolcijfers
of-beoordelingen (door leraren gegeven) als maatstaf voor verworven kennis of
geleverde prestaties; beoordeling door de chef als maatstaf voor gebleken
geschiktheid (in verband met selectie:

1

De terminologie van (predictieve) ‘validiteit’ en ‘criterium’ is afkomstig van, en nog in hoofdzaak
beperkt tot, de test-psychologie. Zoals we in 8;2 nog nader zullen zien, is de in deze termen
vervatte probleemstelling echter van een veel algemenere strekking.
‘Diagnostisch-voorspellende procedures’ treden bijvoorbeeld op allerlei gebieden van
toegepaste wetenschap op; overal waar telkens weer het onderzoek van een persoon of van
een groep of van een situatie, volgens een bepaalde methode, tot een uitspraak van
voorspellend karakter leidt, kan men naar de validiteit van die methode vragen. De
validiteits-kwestie is, evenals het evaluatie-probleem, methodologisch van fundamenteel
belang, omdat voorspellen nu eenmaal, evenals beïnvloeden, tot de primaire doelstellingen
van de (toegepaste) wetenschap behoort (vgl. 1;3;1).
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validiteit) of voor gebleken verbetering (in verband met training: evaluatie);
beoordeling door een klinische psycholoog van de ‘verbetering in aanpassing’ ten
gevolge van therapie; enz.
Voor sommige criterium-begrippen, of voor sommige aspecten daarvan, is er
trouwens geen andere weg dan met beoordelaars te werken. Men wil namelijk soms
uitdrukkelijk weten, niet hoe iemand of iets is, maar hoe hij (het) wordt beoordeeld.
De mate waarin iemand ‘sociaal aangepast’ is in zijn normale leven, hangt
bijvoorbeeld onder meer - bij definitie - af van de mate waarin en de wijze waarop
hij wordt geaccepteerd en gewaardeerd door personen in zijn omgeving. Naast
criteria uit de sfeer van het eigen beleven (b.v. ‘onvrede met zichzelf’, zie boven)
en objectieve gedrags-criteria (b.v. prestaties in het werk, absenties, doktersbezoek,
objectief constateerbare symptomen) heeft men hier criteria van het type
beoordeling-door-derden nodig (vgl. b.v. FIEDLER DODGE, JONES en HUTCHINS 1958;
FIEDLER, HUTCHINS, DODGE 1959).
Men kan beoordelingsprocedures dus niet missen. Maar, gezien hun gevaren
(6;1;2), hoe kan men ze dan qua betrouwbaarheid en intersubjectiviteit onder controle
houden?

7;3;2 Specifieke beoordelings-problemen.
Nu wij, na zijn aanvankelijke desavouering (6;1;2), de beoordelaar weer hebben
binnengehaald, zij het alleen voor bepaalde, niet strikt objectief op te lossen
vraagstukken van instrumentele realisering, is het inderdaad zaak iets te zeggen
over de voorzorgen en controles (7;3;3), met behulp waarvan de storende invloed
van de toegelaten subjectiviteit binnen de perken kan worden gehouden. Om dit te
kunnen doen, is het echter eerst nodig een idee te hebben van de specifieke
moeilijkheden, die zich uit objectiviteitsoogpunt bij gebruik van
beoordelingsprocedures kunnen voordoen (7;3;2).
Deze moeilijkheden kunnen van velerlei aard zijn. Zij zijn het gemakkelijkst te
demonstreren aan een praktijkgeval, bijvoorbeeld de beoordeling van de antwoorden
op een bepaalde examenvraag - over een bepaalde geschiedkundige ontwikkeling,
of iets dergelijks. Wij nemen aan, dat een schriftelijk, ‘beredeneerd antwoord’ wordt
verlangd, dat er N examinandi zijn, genummerd 1, 2... i, j... N, en dat het gaat om
een beoordeling, in een schoolcijfer, van het ‘getoonde begrip’ met betrekking tot
het onderwerp. Er zijn twee beoordelaars: de leraar (L), die het
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onderwijs heeft gegeven en die de leerlingen kent, en de gecommitteerde (C), die
de leerlingen niet kent. L corrigeert het werk eerst en schrijft zijn beoordeling (cijfer)
op het werk van iedere examinandus. Daarna krijgt C de papieren in handen; hij
plaatst het door hem juist geachte cijfer ernaast. Beide proberen, zo nemen wij aan,
oprecht een zo objectief mogelijke beoordeling van de hier en nu geleverde prestatie
te geven. Welke zwakheden vertoont deze, veel toegepaste, beoordelingsprocedure,
welke foutenbronnen zijn er?
Van ons standpunt gezien gaat het hier weer om instrumentele realisering, en
wel van het begrip: ‘het getoonde begrip’ in geschiedenis, met name in de
onderhavige historische periode en ontwikkeling. Dit aspect (a) moet door de
beoordelaars L en C uit de beoordelingsobjecten, i.c. de opstellen worden
geabstraheerd en onafhankelijk van andere aspecten (b, c,... enz.) worden
beoordeeld.
Het eerste wat hierbij opvalt, is dat er bijzonder véél van zulke andere kwaliteiten
en aspecten zijn. De opstellen dragen een naam, zij behoren bij een persoon (die
de leraar kent en waar hij een bepaalde kijk op heeft); zij zijn meer of minder leesbaar
geschreven; het handschrift heeft een ‘karakter’; zij bevatten meer of minder
spellings- en taalfouten; meer of minder uitweidingen buiten het eigenlijke onderwerp;
die al dan niet plezierig zijn om te lezen; sommige zijn vlot geschreven, misschien
zelfs geestig, andere zijn vervelend of onbeholpen van stijl; zij kunnen lang of kort
zijn, breedvoerig of beknopt; enz. Al deze kenmerken en aspecten hebben weinig
of niets met de vraag naar het ‘getoonde begrip’ te maken - en het grote probleem
is of de beoordelaars zich van hun storende invloed zullen kunnen losmaken.
Wat de leraar L betreft zal het duidelijk zijn, dat hij - volgens de normen van een
1
toetsingsonderzoek, en eigenlijk ook voor een examen - te veel weet om nog
objectief te kunnen oordelen. Hij weet bijvoorbeeld, dat leerling no. 3 weliswaar
géén licht is, maar een aardige open jongen, die in de klas vaak met opmerkingen
komt, waaruit misschien geen vak-

1

In Nederland wordt verbazingwekkend weinig gedaan om de objectiviteit van
examen-beoordelingen te verhogen. Er is - gelukkig - relatief zelden aanleiding om de goede
trouw van examinatoren in twijfel te trekken, maar het feit dat zelfs de eenvoudigste controles
en voorzorgen meestal worden nagelaten zou eigenlijk reeds een protest-actie van de
verenigde examinandi en hun ouders rechtvaardigen (vgl. DE GROOT 1959b).
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inzicht maar wel gezond verstand spreekt: ‘hij zal zijn weg wel vinden’. En hij weet
(of meent te weten), dat leerling no. 7 niet gewerkt heeft; en verder, dat hij ‘zo iets
achterbaks heeft’ in de klas. L zal zich moeilijk van deze opvallende andere
kwaliteiten van de personen kunnen losmaken; ook als hij het oprecht probeert,
léést hij de opstellen toch al op een andere manier, namelijk met het beeld van de
persoon op de achtergrond.
Maar ook C ‘weet te veel’: hij ziet het handschrift - van leerling no. 3 misschien
‘volwassen’, ‘evenwichtig’ en goed leesbaar, van leerling no. 7 ‘kriebelig’ en moeilijk
leesbaar - hij ziet de fouten, leest de uitweidingen, de stijl-eigenaardigheden, enz.
Ook bij hem zullen deze, voor de eigenlijke, objectieve beoordeling van aspect a
irrelevante kwaliteiten (b, c,... enz.) onwillekeurig invloed op het oordeel hebben.
Ook hij is onderhevig aan het halo-effect, d.i. de storende ‘uitstraling’ van opvallende
1
andere kwaliteiten dan de te beoordelen a-variabele. Verder is zijn beoordeling niet
onafhankelijk van die van L te houden: het eerste wat hij ziet is het door L gegeven
cijfer.
Verder: L is belanghebbende - maar C is het ook. L wil graag een goed figuur
slaan met zijn leerlingen, ‘goede examen-resultaten behalen’, daar hij dit als een
maatstaf voor de kwaliteit van zijn onderwijs ziet. C heeft niet zulke sterke belangen,
maar hij zal toch, onder meer, ‘liever geen conflicten’ verwekken, bijvoorbeeld door
gemiddeld 1 à 2 punten (naar beneden) van L's oordeel af te wijken, of door meer
dan de helft van de leerlingen een onvoldoende te geven. Hij zal zich trouwens ook
onwillekeurig enigszins aanpassen aan het gemiddelde prestatie-niveau van deze
klas. Deze aanpassing zal ook bij L plaatsvinden, of liever reeds lang hebben
plaatsgevonden in zijn onderwijs- en beoordelingsgewoonten in deze klas.
Voorts zullen de beoordelings-gewoonten van zowel L als C mede

1

De term ‘halo-effect’ wordt gewoonlijk in verband met persoonsbeoordeling gebruikt, b.v. voor
het geval, dat een werknemer in het bedrijfsleven door opvallende - positieve of negatieve sociale kwaliteiten ook op andere punten, b.v. zijn initiatief in, of de kwaliteit van zijn werk, te
hoog resp. te laag wordt beoordeeld. Hij kan, in de ogen van de beoordelende chef, ‘geen
kwaad’ resp. ‘geen goed meer doen’. Hetzelfde verschijnsel van ‘uitstraling’ en ‘verblinding’
(halo = nimbus) kan zich echter bij de beoordeling van niet-menselijke ‘meer-dimensionale’
objecten voordoen. Methodologisch is de moeilijkheid bij het aantonen van de werking van
een halo-effect altijd, dat de ‘uitstraling’ wel moet worden onderscheiden van een werkelijk
samengaan van, positieve of negatieve, kwaliteiten (vgl. o.a. THORNDIKE 1920; TIFFIN en Mc
CORMICK 1958, hfdst. 8, p. 222-228; BARENDREGT 1961, hfdst. 4).
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bepaald worden door wat men, in aansluiting aan de term gebruikt voor de individuele
verschillen, die in 1796 (!) op het Greenwich Observatorium voor waarnemingen
aan de sterrenhemel werden geconstateerd, de persoonlijke vergelijking van het
beoordelen kan noemen. Bijvoorbeeld: de centrale tendentie en de spreiding bij L
liggen zo, dat er, bij zijn manier van cijfer geven, in het algemeen niet meer dan 5%
onvoldoendes uit de bus komen, slechts hoogst zelden een 9 en nooit een 10. C
daarentegen geeft bij voorkeur een grotere spreiding: hij gebruikt in het algemeen
de gehele schaal, ja, hij heeft misschien zelfs de neiging graag extreme
beoordelingen te geven; met als resultaat een 20% onvoldoendes, waaronder drieën
1
en vieren, en gemiddeld een 10% cijfers boven de acht. Wie de schoolpraktijk kent,
weet dat zulke - vaak nog grotere - verschillen tot de normale verschijnselen behoren.
Eveneens op het gebied van de persoonlijke verschillen ligt de moeilijkheid, dat
de beoordelingstaak (a) verschillend wordt opgevat door L en C. Wat is ‘getoond
begrip’ en waaruit moet het blijken? L zal waarschijnlijk de nadruk leggen op een
verstandige reproductie van de gedachten, die hij in zijn eigen onderwijs naar voren
heeft gebracht. C echter ziet deze zaken anders, hij legt andere accenten, en zal
er misschien vooral op letten, dat ‘tenminste geen ónzin’ wordt gedebiteerd door
de leerlingen. Hij leest en beoordeelt wat er staat, en is minder geneigd met ‘goede
bedoelingen’ te rekenen; nog afgezien van het feit, dat hij minder gegevens heeft
dan L om zulke goede bedoelingen te interpreteren. De vaagheid van de instructie
(het gaat om ‘getoond begrip’) kan trouwens behalve de intersubjectieve
overeenstemming ook de betrouwbaarheid per beoordelaar ongunstig beïnvloeden,
doordat de opvatting over wat ‘getoond

1

Sommige docenten hanteren dit middel - grote spreiding - opzettelijk om hun invloed bij
gemiddelde-beslissingen (b.v. bij overgangsvergaderingen) te vergroten. Bij de veelal gangbare
beslissings-methoden kan de docent, die uitsluitend zessen en zevens, althans géén
onvoldoendes geeft, inderdaad vaak evengoed wegblijven: zijn woord telt niet mee. Anderen
volgen hun gewoonten zonder bewuste overwegingen van dit type: maar in ieder geval zijn
er duidelijke (status-)belangen gemoeid met het geven van onvoldoendes op rapporten - die
weer anders liggen dan bij (eind-)examens. De cijfergeving in de schoolpraktijk wordt trouwens
ook door andere eigenaardigheden en vooroordelen beïnvloed; b.v. lage of te hoge cijfers
als aansporing, aanmoediging of disciplinaire maatregel (een 1 voor straf); het
‘continuïteits-vooroordeel’: wie de vorige keer een 5 had, kan nu geen 8 hebben, en dgl. In
de bedrijfs-beoordeling werken weer heel andere belangen - maar al deze specifieke
praktijk-problemen van de beoordeling in andere situaties laten wij nu verder buiten
beschouwing.
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begrip’ is en waaruit het blijkt, zich tijdens het beoordelen onwillekeurig verschuift.
Dit laatste kan onder meer geschieden ten gevolge van sequentie-effecten: de
volgende beoordeling is niet onafhankelijk van de voorafgaande. Zowel L als C
zullen de neiging hebben om na een reeks van bijvoorbeeld drie bijzonder zwakke
produkten een zucht van verlichting te slaken als het volgende antwoord behoorlijk
is, en er, met die zucht, een 8 in plaats van een 6 of 7 aan toe te kennen. Enzovoorts.
Vatten wij samen. De beoordeling van aj wordt, behalve door de veronderstelde
objectieve kwaliteit van aj, beïnvloed:
1) door de opvatting, per beoordelaar, van ‘taak a’: beoordeel op ‘getoond begrip’
(signifisch effect);
2) door de ‘uitstraling’ uitgaande van bj, cj,... enz. op de beoordeling van
aj(halo-effect);
3) door de nawerking van voorafgaande beoordelingen (ai en verder terug) op
het aj-oordeel (sequentie-effect);
4) doordat de vrijheid in de beoordelingsschaal onwillekeurig (of willekeurig) leidt
tot oordeels-verdelingen, die algemeen menselijke of persoonlijke neigingen
uitdrukken (o.a. aanpassing aan de groep: normverschuiving, en de persoonlijke
vergelijking);
5) doordat de vrijheid in de gehele beoordelingsprocedure, onwillekeurig of
willekeurig, wordt gebruikt voor andere doeleinden dan die van onbevangen,
onbevooroordeelde beoordeling (contaminatie-effect in engere zin).
Elk van deze vijf categorieën van beoordelings-vertroebelingen kan zich uitdrukken
in een verminderde betrouwbaarheid en intersubjectieve overeenstemming. Dit
behoeft echter niet het geval te zijn. Het extra gegeven dat C heeft - het L-cijfer - is
bijvoorbeeld een variabele, waarvan de (ongewenste) invloed waarschijnlijk het
effect heeft, dat de overeenstemming van L- en (gecontamineerde) C-oordelen juist
toeneemt. Hetzelfde geldt voor andere, minder evidente contaminaties. Alléén
voorzover een storende factor leidt tot oordeels-fluctuaties in de tijd per beoordelaar
of tot variaties tussen beoordelaars, kan zijn werking blijken uit een verminderde
betrouwbaarheid of intersubjectieve overeenstemming. Relatief constante, algemene
eigenaardigheden, vooroordelen of belangen, die verschillende beoordelaars gemeen
hebben, zijn niet door controles
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achteraf te constateren, laat staan te elimineren. Inbouw van zulke empirische
controles in de beoordelingsprocedure is dus niet genoeg. Wij moeten daarnaast
ook zoeken naar voorzorgen ter vermijding van contaminaties van allerlei soort.

7;3;3 Controles en voorzorgen.
De instrumentele realisering van kwaliteit a, ‘getoond begrip’, laat klaarblijkelijk uit
objectiviteitsoogpunt zeer veel te wensen over. De variëteit van mogelijke storende
subjectieve factoren is groot; en het is duidelijk, dat hun invloed sterk en verwarrend
kan zijn. Wat kan tegen deze veelheid van kwalen worden gedaan, gesteld dat een
dergelijke, door beoordeling te verkrijgen kwaliteit in een toetsingsonderzoek zou
worden gebruikt?
De vijf in 7;3;2 genoemde punten (kwalen) corresponderen grofweg met de
volgende remedies:
1) reductie, vereenvoudiging c.q. explicitering, verscherping van de
beoordelingstaak (taak a);
2a) voorzover mogelijk, eliminatie van irrelevante andere aspecten (b, c... enz.):
wat de beoordelaar niet hòeft te weten voor een objectieve beoordeling van a,
màg hij niet weten;
2b) voorzover eliminatie onmogelijk is, bijvoorbeeld bij beoordelingen van personen,
of van testantwoorden, opstellen, krantenteksten, kunstwerken, of andere
complexe gehelen, op één te abstraheren aspect: concentratie op dit aspect,
in dier voege dat de beoordelingsopzet het abstraheren van andere, irrelevante
aspecten (b, c... enz.) bevordert;
3) variatie van volgorde van aanbieding van ai, in een beoordelingsopzet met
ingebouwde herhalingen (waardoor tevens consistentie- en
betrouwbaarheids-controles mogelijk worden);
4) beperking van de vrijheid van verdeling in de beoordelingsschaal;
5a) werken met beoordelaars, die geen andere belangen hebben dan een serieuze,
c.q. deskundige, objectieve beoordeling te willen verrichten;
5b) inschakelen van verschillende, volstrekt onafhankelijk werkende, beoordelaars,
wier oordelen gecombineerd en vergeleken kunnen worden (waardoor
intersubjectiviteits-controles mogelijk worden).
Deze remedies hebben tot en met 4) betrekking op de opzet van de
beoordelings-procedure. Bij toepassing op ons gedachtevoorbeeld, zijn zij - opnieuw:
bijvoorbeeld - als volgt uit te werken.
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Ad 1) Reductie: Dit komt neer op een scherpere bepaling van het te beoordelen
a-aspect (‘getoond begrip’) door een uitwerking van de beoordelings-instructie in
de richting van een operationele definitie door codering. Om dit te kunnen doen
heeft men empirisch materiaal nodig, waaraan de methode kan worden ontwikkeld
en waarop zij wordt beproefd - met controles op uitvoerbaarheid, betrouwbaarheid
en intersubjectiviteit. Dit betekent, dat vooronderzoekingen nodig zijn (vgl. 5;1;4).
Men kan daarvoor met betrekking tot beoordelingsprocedures inderdaad niet dringend
genoeg pleiten. Het resultaat kan dan zijn een beoordelings-instructie, die specificeert
waarop de beoordelaar moet letten en hoe hij bijvoorbeeld verschillende onderdelen
of aspecten van a (‘getoond begrip’) moet vaststellen en wegen. Soms gebruikt men
een reeks standaard-voorbeelden om het houvast van de beoordelaar te vergroten.
Eenvoudige voorbeelden van zulke ‘semi-objectieve’ codeer-methoden zijn te vinden
in de testliteratuur, bijvoorbeeld in WECHSLER 1958, voor de beoordeling van
antwoorden op sommige subtests van de Wechsler Adult Intelligence Scale.
Bij een complex aspect als ‘getoond begrip’ zou een dergelijke instructie voor de
beoordeling waarschijnlijk gebaseerd moeten zijn op een splitsing in afzonderlijke
kenmerken, waarop de beoordelaar moet letten. Bijvoorbeeld: Staan de essentiële
feiten (gespecificeerd b.v.: f1, f2..., f5) er wel in? Worden de twee belangrijkste
samenhangen (s1 en s2) wel duidelijk vermeld? Is de opbouw van het betoog als
geheel sluitend? Of staan er non-sequitur-wendingen of andere logische fouten
(‘onzin’, vgl. blz. 242) in? Dus: a wordt onderscheiden in1a,2a,3a... enz., die elk zo
scherp en concreet mogelijk worden omschreven en toegelicht, en later weer volgens
een vaste methode met elkaar in verband worden gebracht en gecombineerd tot
een eindbeoordeling, hetzij met, hetzij zonder de vrijheid van de beoordelaar om
daarvan weer op grond van niet gespecificeerde kenmerken in beperkte mate af te
wijken. Enzovoort.
De beoordelingstaak wordt dus gedeeltelijk aan voorschriften gebonden. Dat wat
‘vrij’ blijft is eenvoudiger, meer gespecificeerd, duidelijker omlijnd.
Ad 2) Eliminatie en concentratie: Een effect van de ad 1) genoemde maatregelen
is stellig, dat het aspect a zich, nu het meer in operationele richting gespecificeerd
is, duidelijker afgrenst van b, c... enz. Anderzijds
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kunnen echter ook binnen het aspect a zelf, nu gesplitst in1a,2a,3a... enz.,
halo-effecten optreden. Ook een perfecte eliminatie van b, c... enz. - stel dat deze
mogelijk was - zou dus in een geval als van ons voorbeeld slechts een partiële
oplossing bieden.
Eliminatie is zonder meer mogelijk met betrekking tot een aantal irrelevante
gegevens: men kan de namen weglaten, de beantwoordingen uniform laten
overtypen, en eventueel de spellingsfouten verbeteren, voordat de beoordelaar het
materiaal in handen krijgt. Maar verder kan men niet goed gaan: de fouten in
zinsbouw, de uitweidingen, de stijl, de lengte kan men niet goed corrigeren, want
hierin is wat relevant en wat irrelevant is (voor b.v. de1a-beoordeling) onscheidbaar
dooreengeweven. Voor beoordelaar L zullen daardoor bovendien tenminste sommige
personen ook nu nog herkenbaar zijn (vgl. ad 5).
Een eenvoudige maatregel van concentratie op één ding tegelijk is deze, dat de
beoordelaar de opstellen per factor beoordeelt, c.q. vergelijkt (zie 7;3;5). Als hij ze
eerst allemaal op1a doorneemt en beoordeelt, daarna op2a, enz., is het risico van
1

onderlinge beïnvloeding in ieder geval verminderd, zij het niet weggenomen.

Ad 3) Variatie van volgorde, bij herhalingen: Dit is een relatief eenvoudige zaak;
zolang zich met de herhaling zelf geen moeilijkheden voordoen. Het hoofdprobleem
is, dat de beoordelaar een geheugen heeft; zodat hij de tweede keer nog kan weten
wat hij de eerste keer heeft gedaan en eenvoudig ‘consequent’ kan zijn. De herhaling
levert dan geen nieuwe informatie op: de eerste beoordeling (en de eerste sequentie)
is beslissend, betrouwbaarheidsbepaling heeft geen zin.
Middelen hiertegen zijn - opnieuw: geen van alle perfect - (1): een zeker
tijdsverloop tussen beide reeksen; of (2): een zó groot aantal beoordelingen laten
verrichten, dat de beoordelaar geacht kan worden te zijn vergeten wat hij de vorige
keer heeft gedaan; of (3): niet (alleen) werken met herhalingen, maar met indirecte
consistentie-controles, waarbij het minder gemakkelijk is opzettelijk consequent te
zijn in plaats van,

1

Maatregelen ter bestrijding van het halo-effect zijn steeds gebaseerd op een zo groot mogelijke
‘onwetendheid’ (eliminatie van b, c... enz.), op decompositie van meerdimensionale gehelen
en/of op concentratie. Dat daarnaast training van beoordelaars en grondigheid van de
beoordelingsprocedure van belang zijn, spreekt vanzelf. Men zie verder de literatuur; o.a.
ALLPORT 1937, p. 435-447; PATERSON 1950; VAN DER GRAAF 1950; DA SILVA 1950; TIFFIN en
MCCORMICK 1958, hfdst. 8.
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zoals de bedoeling is, ieder geval opnieuw onbevangen te bezien(vgl. 7;3;5).
Ad 4) Beperking van vrijheid van verdeling: Dit is een voor de hand liggend middel
tegen de invloed van persoonlijke eigenaardigheden, dat aanzienlijk eenvoudiger
is dan een werkelijke empirische bepaling van de ‘persoonlijke vergelijking’ per
beoordelaar, met correctie achteraf. Ook (meer algemene) verschijnselen als de
‘trek naar het gemiddelde’ (error of central tendency, vgl. PATERSON 1950, p. 153)
en dergelijke kunnen door een voorgeschreven, gedwongen verdeling van de te
geven beoordelingen over de schaal in kwestie worden tegengegaan.
Er zijn echter aan zulke, bijvoorbeeld percentueel vastgelegde,
steekproef-verdelingen (forced distribution, vgl. b.v. BELLOWS 1956, p. 379) ook
bezwaren verbonden. Met de verdeling worden ook het gemiddelde (of de mediaan)
en de spreiding vastgelegd, zodat informatie over de beoordeling van het niveau
en de spreiding van de steekproef als groep verloren gaat. Verder dwingt men de
beoordelaar tot het aanbrengen van verschillen en scheidingslijnen tussen
sub-groepen op plaatsen (in de steekproef), waar hij ze misschien niet wil
aanbrengen, en omgekeerd tot het negeren van verschillen, die hij in zijn beoordeling
misschien graag, en met overtuiging, zou hebben aangebracht. Het dilemma is
duidelijk: als men de beoordelaar te veel onder druk zet, gaat op sommige plaatsen
informatie verloren en wordt, op andere, onbetrouwbare schijn-informatie
geïntroduceerd (vgl. 7;2;4); zet men hem echter niet onder druk, dan zullen
irrelevante beoordelings-eigenaardigheden hun invloed sterker doen gelden. Naar
gelang van het probleem moet men het ene of het andere op de koop toe nemen;
of men moet een verstandig compromis zoeken, bijvoorbeeld in dier voege, dat men
wel per object een bepaalde keuze uit voorgeschreven mogelijkheden eist, maar
een zekere speling in de verdeling toelaat. Ook kan men weliswaar een gedwongen
verdeling eisen, maar de beoordelaar de gelegenheid geven tot commentaar, met
name tot een, bij voorkeur geprecodeerde, vorm van uitdrukking van de mate van
zekerheid van zijn oordeel. Vooral bij vergelijkende beoordelingen - b.v. bij ‘paired
comparison’ (7;3;5) - is deze werkwijze vaak een goede oplossing: dwingen tot een
ongelijkheids-oordeel, met mededeling van de graad van zekerheid. De opgave
wordt voor de beoordelaar acceptabeler; en men verkrijgt extra informatie, die de
onderzoeker desgewenst kan gebruiken voor een verfijning van zijn schaal.
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Wat tenslotte de kwestie van het niveau van de steekproef-groep betreft: het feit,
dat beoordeling volgens een geforceerde verdeling hierover geen informatie
verschaft, kan men compenseren door naar de niveau-beoordeling apart te vragen.
Het effect is dat men ‘relatieve’ en ‘absolute’ beoordeling als twee onderscheiden
problemen presenteert, opnieuw een decompositie, die verantwoord en reëel is. In
het geval van ons voorbeeld is de hoofdvraag, qua absolute beoordeling, die naar
de grens (in de steekproef) tussen voldoende en onvoldoende. Dit kan als een op
zichzelf staande kwestie worden gezien, die bijvoorbeeld kan worden opgelost met
behulp van een gespecificeerde instructie aan de beoordelaar. Daarin wordt dan
zo objectief mogelijk de bedoeling van de grens, in verband met wat onder ‘het
getoonde begrip’ wordt verstaan, uitgewerkt en in operationele richting
gespecificeerd. Mutatis mutandis geldt hetzelfde voor de aan te brengen spreiding.
In ons geval kan het totale beoordelingsprobleem eventueel worden gesplitst in
drieën: (1) vaststellen van scores op een gedwongen verdeling (c.q. een ordinale
schaal); (2) leggen van de grens tussen voldoende en onvoldoende; (3) vaststellen
van de spreiding (c.q. omzetting van de ordinale schaal in een, adequaat geachte,
reeks cijfers).

7;3;4 ‘Belangeloze’ beoordelaars.
Ad 5) De remedies tegen het in 7;3;2 onder 5 genoemde contaminatie-effect in
engere zin hebben betrekking op de keuze van de beoordelaars. Essentieel is, dat
zij geen andere belangen hebben (5a), en dat er meerdere, onafhankelijke
beoordelaars zijn (5b, zie 7;3;3, p. 244).
Dit laatste tweetal eisen is in feite het meest kritische. Alle voorzorgen en controles
kunnen namelijk zo goed als waardeloos worden, wanneer de beoordelaar op welke
wijze dan ook belang heeft bij de uitkomsten van zijn beoordeling, en wanneer hij
de kans heeft zijn vrijheid te gebruiken om die, werkelijke of vermeende, belangen
te behartigen, bewust of onbewust; of ook zich daartegen, bewust of onbewust, te
verzetten.
Die kans heeft hij praktisch altijd. De enige afdoende maatregel is inderdaad: te
werken met niet belanghebbende beoordelaars, en wel met meer dan één, om toch
nog aanwezige subjectiviteiten, van welke oorsprong dan ook, onder controle te
kunnen houden. Dat een zo sterk belanghebbende beoordelaar als L, die bovendien
zó veel ‘te veel weet’, in een toetsingsonderzoek zou worden uitgeschakeld, behoeft
geen betoog.
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Verder moeten verschillende beoordelaars uiteraard onafhankelijk werken. Dat
betekent niet alleen, dat er geen L-cijfer op het papier mag staan dat C in handen
krijgt, maar ook, dat er generlei vorm van contact of overleg, of gemeenschappelijke
meningsvorming langs indirecte wegen (b.v. via derden) mag zijn geweest. In ons
geval zou men bijvoorbeeld moeten werken met experts (geschiedkundigen,
voldoende op de hoogte met de behandelde stof en uiteraard gewapend met een
complete instructie), die ieder voor zich werken, óók zonder enigerlei tussentijds
contact.
Bij elk van de in 7;3;3 genoemde punten bleek het probleem te zijn, dat ideale
beoordelings-condities moeilijk te verwezenlijken zijn. Dit geldt nog sterker voor dit
vijfde punt. Beoordelaars zijn mensen, en mensen hebben nu eenmaal bij bijna alles
wat zij doen wel een zeker belang - naast hun bereidheid om de beoordelingstaak
in kwestie zo goed mogelijk te vervullen, een conditie die óók vervuld moet zijn.
Verschillen in visie, vooroordelen, privé-theorieën die men graag bevestigd wil zien,
de neiging zich niet te zeer persoonlijk bloot te geven, of in een bepaald opzicht
een ‘goede beurt’ te willen maken: dit zijn algemeen menselijke neigingen, die zelfs
in de schijnbaar neutraalste taak kunnen interfereren.
Niettemin is het, zolang het gaat om beoordeling van materialen - protocollen,
geregistreerde testantwoorden, een op de band opgenomen gesprek, een stuk film
of muziek, een artikel of verslag in een krant, kortom: ‘gedrags-neerslagen’ van
allerlei aard - toch wel vaak mogelijk tot voldoende valide en intersubjectief
1
overeenstemmende beoordelings-variabelen te geraken. Men kan in dit geval de
beoordelingsprocedure naar willekeur herhalen en men heeft de garantie, dat
tenminste het materiaal dat beoordeeld wordt, de concrete, feitelijke grondslag,
steeds hetzelfde blijft.

1

In principe zijn de criteria voor beoordelings-variabelen geen andere dan die voor objectieve
instrumenten en variabelen, die in hoofdstuk 8 zullen worden besproken. Het
betrouwbaarheids-criterium (8;3) splitst zich echter in tweeën: betrouwbaarheid per, en
intersubjectieve overeenstemming tussen beoordelaars. De consistentie-vraag speelt een
geheel analoge rol (vgl. 8;4). De (begrips-) validiteits-vraag (vgl. 8;2;3, in casu: In hoeverre
beoordeelt de beoordelaar datgene wat hij geacht wordt te beoordelen?) heeft hier onder
meer deze speciale betekenis: wordt het oordeel niet gecontamineerd door andere, voor de
bedoelde oordeelsvorming irrelevante factoren? Het probleem van mogelijke contaminaties
moet bij beoordelings-procedures apart worden bekeken, omdat het geheel in het vlak van
de beoordelings- opzet moet worden opgelost: men kan immers niet, zoals bij een objectieve
variabele, achteraf controleren (c.q. kritiseren) hoe de variabele tot stand is gekomen.
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Deze condities zijn niet vervuld bij de beoordeling van personen of van onmiddellijk
geobserveerde, niet herhaalbare situaties of gebeurtenissen. Daarbij moet men het
hebben van hen, die de personen kennen respectievelijk van hen die ‘erbij geweest’
zijn. Deze personen zijn echter bijna altijd tevens belanghebbenden, terwijl bovendien
hun feiten-materiaal - dat wat zij van de persoon hebben meegemaakt respectievelijk
van de situatie of gebeurtenis hebben gezien - nooit identiek is. Dit maakt enerzijds
bijvoorbeeld bedrijfsbeoordelingen, anderzijds getuigenverklaringen, hetzij voor het
gerecht, hetzij als materiaal voor de historicus, zo moeilijk bruikbaar als variabelen
(vgl. voor dit laatste b.v. GOMPERZ 1939, 14, over ‘Authorities’). De enige oplossing
is: onafhankelijke oordelen van verschillende personen, met verschillende belangen:
bij bedrijfsbeoordelingen bijvoorbeeld: de directe chef, de personeelschef, en liefst
de collega's (‘peer ratings’, vgl. b.v. TUPES 1957, aangehaald in CRONBACH 1960, p.
523) en eventueel de ondergeschikten. Ook dan zijn bewuste of onbewuste
‘conspiraties’ - in de zin van gemeenschappelijke contaminaties - nog niet uitgesloten;
en hetzelfde geldt voor het, overigens toch wel geruststellende geval, dat getuigen
à charge en à décharge het eens zijn.
Beoordelingsproblemen blijven weerbarstig, met hoeveel vaardigheid men ze ook
aanpakt; beoordelingsvariabelen blijven dubieus. Het is echter onmogelijk ze te
negeren of af te schaffen, wil men het studieveld van de gedrags-wetenschappen
niet onnodig beperken door (te veel) relevantie te offeren aan de objectiviteit. Als
men ze gebruikt, is het zaak de opzet van de beoordelingsprocedure te beschouwen
als een experimentele opzet op zichzelf (vgl. 5;1), d.w.z. er even grondige aandacht
aan te besteden.

7;3;5 Paarsgewijze vergelijking als voorbeeld.
Beoordelaars en beoordelingsprocedures zijn hier ingevoerd als substituut voor
objectieve methoden om de waarde van een variabele te bepalen. Bij de bespreking
van de criterium-variabele (7;3;1) hebben wij echter al opgemerkt, dat het soms niet
te doen is om het (oordeel over) ‘hoe iets is’, maar om het oordeel zelf, dus om ‘hoe
het subject iets vindt of voelt’. Experimenteel gaat het dan niet om een zo objectief
(intersubjectief) mogelijk gebruik van beoordelingen voor een ander doel, maar om
een zo objectief en adequaat mogelijke bepaling van het (subjectieve) oordeel
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zelf; of van een (subjectieve) opinie, waarneming, gevoelen, preferentie.
Intersubjectiviteit is dan niet meer een voorwaarde, een criterium, maar een
afzonderlijke vraag, die los van de bedoelde instrumentele realisering van het begrip
staat. Met andere woorden: de in 7;3;3 ad 5) genoemde problemen zijn niet minder
belangrijk, maar de ermee corresponderende eisen en methoden van
instrument-constructie vervallen als zodanig. Het zal echter duidelijk zijn, dat de
overige eisen voor een zuivere en objectieve bepaling van subjectieve variabelen
even essentieel kunnen zijn.
Dit betekent, dat veel van het hier over beoordelingsprocedures gezegde precies
zo geldt voor experimentele instrumenten voor de bepaling van subjectieve
waarnemings-, beoordelings-, gevoels-, opinie-, en preferentie-variabelen, zoals
die, met name in de psychologie, worden bestudeerd en gebruikt. Het belang van
het onderwerp is dus nog veel groter dan aanvankelijk werd gesteld. Het lijkt daarom
nuttig nog iets nader in te gaan op de technische zijde van het probleem, en wel
door als voorbeeld een belangrijke methode in het kort te beschrijven.
Daarvoor is gekozen de methode van de paarsgewijze vergelijkingen (paired
comparison). In feite is dit slechts een greep uit een groot aantal methoden voor
het verzamelen van gedragsgegevens (c.q. beoordeling), die corresponderen met
verschillende vraagstellingen. Het is echter wel een belangrijke methode, die
bovendien het voordeel heeft te kunnen worden besproken aan de hand van ons
voorbeeld, de beoordeling van ‘het getoonde begrip’ in de beantwoording, in
essay-vorm, van een examenvraag.
De methode van paarsgewijze vergelijking is, voor problemen van vergelijkende
beoordeling (of waarneming, of preferentie, etc. - wij blijven echter gemakshalve
van ‘beoordeling’ spreken), vaak in veel opzichten een goede oplossing. Zij reduceert
de beoordelingstaak tot eenvoudige eenheden (zie ad 1), zij is zeer wel
combineerbaar met eliminatie en concentratie, bijvoorbeeld met beoordeling per
factor (b.v.1a; zie in 7;3;3 ad 2), en met variatie van volgorde en/of toepassing van
consistentie-controles van gelijke strekking (zie ad 3). Zij belichaamt bovendien een
vaak zeer acceptabel compromis tussen dwang en keuzevrijheid in de verdeling
(zie ad 4). Tenslotte kunnen de constantie (c.q. betrouwbaarheid) van het oordeel
en de intersubjectieve overeenstemming (c.q. inter-judge reliability) hierbij zeer goed
en langs verschillende wegen empirisch worden bestudeerd.
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In de per-factor-vorm komt de kleinste taak-eenheid van de beoordelaar erop neer,
dat hij voor een tweetal objecten (in ons voorbeeld: opstellen) moet aangeven welke
van beide hij op een bepaalde factor (b.v.1a) ‘beter’ acht; of, in het algemeen, ‘meer
X’, als X een adjectief is, dat het te beoordelen aspect of attribuut representeert.
Meestal wordt wel dwingend voorgeschreven, dat voor ieder paar een keuze moet
worden gedaan, om te vermijden, dat zich in de relatieve frequentie van de oordelen
‘geen uitspraak’ of ‘geen verschil’ (ties) weer individuele verschillen gaan uitdrukken.
Maar dit is dan ook de enige dwang in een overigens natuurlijke, psychologisch
verantwoorde, zo eenvoudig mogelijk gehouden procedure, die per beoordelingsdaad
informatie oplevert van het type:1ai · >1aj - waarbij de beoordelaar eventueel zijn
zekerheidsgraad mede aangeeft.
Men verkrijgt op deze wijze een groot aantal gegevens. In feite is de omvang van
een dergelijk programma vaak een (praktische) moeilijkheid. Moet iedere beoordelaar
zich uitspreken over alle tweetallen, dan zijn dit reeds ½N (N - 1) beoordelingstaken;
voor n beoordelaars wordt het aantal ½nN (N - 1); voor f factoren: ½nN (N - 1); met
h herhalingen: ½hfnN(N - 1)-een getal dat gemakkelijk tot in het niet meer uitvoerbare
respectievelijk het niet meer bewerkbare kan oplopen. Het is echter meestal wel
mogelijk verstandige bezuinigingen aan te brengen, met name in het aantal
herhalingen (vaak is h = 1 voldoende) en in het aantal twee-aan-twee-presentaties
(vgl. b.v. TORGERSON 1960, hfdst. 9, 7; GULLIKSEN 1956; GULLIKSEN en TUCKER 1961).
De kwestie van de volgorde (sequentie-effect, zie in 7;3;2 ad 3) laat zich binnen één
serie gewoonlijk al redelijk adequaat oplossen voor wat betreft de presentatie van
de afzonderlijke objecten: men geeft natuurlijk niet alle a1-vergelijkingen achter
elkaar, maar verdeelt de presentatie van iedere a1 zo goed mogelijk over de reeks,
hetzij door een systematische, hetzij door een randomiseringsprocedure.
Een groot voordeel van paarsgewijze vergelijking en soortgelijke procedures is,
dat men consistentie-, constantie- (betrouwbaarheids-) en intersubjectiviteits-kwesties
in detail kan bestuderen. Inconsistentie blijkt bijvoorbeeld als een beoordelaar
intransitief is:1al · >1aj;1aj · >1ak;1ak · >1al. Afwijkingen qua betrouwbaarheid (bij
herhalingen) en qua intersubjectiviteit blijken in detail uit inversies: bijvoorbeeld
eerste keer: 1al · >1aj; tweede keer:1al < ·1aj (en evenzo voor twee beoordelaars).
De
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analyse van zulke gegevens laat zich in diverse richtingen voortzetten (vgl. o.a.
COOMBS 1961).
Natuurlijk is hiermee, in het geval van ons voorbeeld, nog niet de eindbeoordeling
verkregen. Daartoe moet nog het probleem worden opgelost hoe al deze afzonderlijke
gegevens moeten worden gecombineerd tot een eindscore: de variabele ‘getoond
begrip’ (a). Allereerst zijn er prealabele vragen te beantwoorden: Hoe moeten de
(eventueel) verkregen gegevens over de oordeels-zekerheid per
twee-aan-twee-beoordeling in rekening worden gebracht? Hoe moeten
inconsistenties per beoordelaar in de eindscore in rekening worden gebracht? Of
anders gesteld: hoe moet men de verschillende, deels misschien intransitieve, deels
niet constante eenheidsoordelen (1ai · >1aj) tot een score combineren? Is dit laatste
probleem nog op te lossen zonder verder te gaan dan wat de gegevens aan
informatie verstrekken (vgl. 7;2;4), namelijk door te blijven staan bij een partieel
geordende schaal (als er inconsistenties zijn) en bij een rangorde (als er geen
inconsistenties zijn), dit geldt niet voor de combinatie-vraag zelf: hoe moeten
verschillende zulke schalen, voor verschillende beoordelaars en/of verschillende
factoren (1a,2a,3a enz.) worden gecombineerd?
Technisch zijn dit niet zulke moeilijke problemen, maar het zal duidelijk zijn, dat
de oplossing ervan alleen mogelijk is - ook hier - met een zekere willekeur, of liever:
door de invoering van zekere aannamen (7;2;4), bijvoorbeeld over de te combineren
schalen, met betrekking tot de vaststelling van gewichten, en dgl. Een belangrijk
voordeel van een gedifferentieerde methode als die van de paarsgewijze vergelijking
is echter, dat de aannamen, die men wel moet invoeren, àls men tot samenvattende
scores wil komen, stuk voor stuk expliciet kunnen worden gemaakt en kunnen
worden overwogen. Het is mogelijk de in het materiaal aanwezige van de eraan
‘opgelegde’ informatie te onderscheiden.
Overigens zal het hier aangesneden combinatieprobleem nog in ander verband
ter tafel komen (o.a. in 8;4 en 9;3).

7;3;6 Van expert naar formule.
Keren wij terug naar de beoordelaar als (substituut-)instrument-dus nu uitdrukkelijk
zonder generalisatie naar experimenteel-psychologische (subjectieve) variabelen.
Uit het voorgaande zal duidelijk zijn geworden, dat pogingen tot vermindering van
de subjectiviteit in beoordelingsprocedures vaak in de richting gaan van codering,
omzetting in een formule, benadering van het
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‘machine-ideaal’ van objectiviteit (6;2;1). Voor velen is dit echter nauwelijks een
ideaal, maar veeleer een afschrikwekkend toekomstbeeld. Het is afschrikwekkend
niet alleen wegens het technisch-mathematische ‘ont-menselijkte’ karakter van
objectieve wetenschapsbeoefening op deze manier, maar ook omdat het schijnt
alsof de implicatie is, dat de expert, de geleerde, de man met het inzicht en het wijze
oordeel op zijn speciale gebied overbodig wordt verklaard. De formule wordt als
een bedreiging gevoeld - men vergelijke bijvoorbeeld de emotionele discussies over
het onderwerp ‘clinical versus statistical prediction’ in de psychologie (SARBIN 1944;
MEEHL 1954; HOLT 1958; DE GROOT 1961), en Sorokin's, reeds eerder genoemde,
1
affectieve aanval op alles wat zweemt naar ‘social physics’ (SOROKIN 1956). Vanuit
dit gezichtspunt is ook de gehele of gedeeltelijke vervanging van het oordeel van
de expert door een ‘formule’, d.i. een objectieve operationele definitie, vaak
onwelkom. Deze weerstand wordt gesteund door, en/of gerationaliseerd via de
overtuiging, dat een ‘dode’, mechanische formule tóch het ‘levende’, uit begrip
(Verstehen) geboren oordeel van de expert niet kan vervangen.
Deze redenering berust echter op een misverstand. Bij de objectivering van
beoordelings-procedures, inclusief het speciale geval waarin de beoordeling tot
predictie moet leiden, wordt aan de expert niet zijn creativiteit ontnomen, maar er
wordt een ander gebruik van gemaakt. De impliciete wegingen van factoren, de
interpretaties, de intuïtieve hypothesen, die in zijn manier van oordelen besloten
liggen, worden zo snel mogelijk en op een benaderende, vaak min of meer voorlopige
manier omgezet in een ‘machine-programma’, in een formule. Aan deze formule
zullen vele van de finesses van het expert-oordeel ongetwijfeld ontgaan - en in
zoverre is een volledige vervanging ook onmogelijk - maar daar staan grote voordelen
tegenover. De formule is inderdaad ‘dood’, maar daardoor ook betrouwbaar en
constant, niet onderhevig aan fluctuaties, aan sequentie-effecten, wisselvallige
wegingen, contaminaties van allerlei soort, waardoor de wetenschappelijke èn
praktische bruikbaarheid van een ‘levende’ oordeels-variabele voortdurend wordt
bedreigd. Op veel gebieden, het meest dramatisch misschien op dat van de predictie

1

Nederlandse voorbeelden van verzet tegen objectiviteit (en zeker tegen een ‘machineideaal’)
zijn zo talrijk en zo verspreid in filosofische, pedagogische en psychologische geschriften,
dat we met een enkel recent voorbeeld kunnen volstaan: ULEMAN 1960 (vgl. ook de reactie
hierop: FRIJDA 1961).
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in de psychologie (vgl., behalve de reeds genoemde literatuur: WILLEMS 1959; VAN
DER GIESSEN 1957; DE GROOT 1960; BARENDREGT 1961, dl. 1), is reeds gebleken,
dat deze voordelen van de formule voor doeleinden van direct gebruik, hetzij voor
toetsing hetzij voor op één doel gerichte toepassing, niet te onderschatten zijn. Voor
zulke doeleinden is de expert op veel gebieden al vervangbaar gebleken. Maar
daardoor komt zijn, zo kostbare, tijd vrij voor andere doeleinden, met name voor
wat SARBIN (op. cit., 1944) zijn eigenlijke taak heeft genoemd: de hypothesevorming.
Ook opstelling en verbetering van formules, die oordeelsvariabelen - voorspellers,
criteria, of conditie-variabelen, om het even - moeten vervangen, is als een onderdeel
van de hypothesevorming te zien. Behalve zorgvuldig geëvalueerde uitkomsten van
reeds verrichte onderzoekingen en een empirische analyse van de oordeelsvariabele
in kwestie heeft men daarvoor de expert en zijn ideeën nodig. Aan de hand van een
introspectieve analyse van zijn beoordelingsproces, gecombineerd met een
empirisch-statistische analyse van de resultaten ervan - samenwerking van expert
(c.q. clinicus) en statisticus - kan men trachten de gehanteerde normen en
onderscheidingen in formule te brengen. Gebleken is, dat men dit soms ook, met
succes, kan doen met de oordeelsvorming van een beoordelingscommissie (C.O.P.
1959, hfdst. 3).
Formules, die zo ontstaan, zullen allicht de tekenen van hun tentatieve
ontstaanswijze dragen: zij zullen vaak een semi-intuïtief karakter dragen (DE GROOT
1955) en er theoretisch niet ‘fraai’ uitzien. Qua instrumentele realisering van een
begrip hebben zij echter, behalve de reeds besproken voordelen van objectiviteit
en grotere betrouwbaarheid, de belangrijke kwaliteit dat zij doorzichtig zijn: men kan
precies nagaan wat er met de primaire gegevens gebeurt. Zijn zij theoretisch niet
fraai, dan kan men er open kritiek op leveren en verbeterings-voorstellen doen wat bij het, ondoorzichtige, expert-oordeel niet mogelijk is.
Het ziet er naar uit, dat de ontwikkeling op veel terreinen in de sociale
wetenschappen deze richting op gaat en moet gaan: van expert naar formule. De
expert wordt door deze ontwikkeling niet ‘onttroond’. Integendeel, bij de objectivering
van zijn oordeels- en interpretatieprocessen wordt, wat hij te geven heeft - ideeën
in de eerste plaats - telkens weer systematisch produktief gemaakt ten behoeve
van de instrumentele realisering van begrippen en de constructie van betere formules,
methoden en hypothesen.
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8. Criteria voor empirische variabelen en
instrumenten
8;1 Instrumentele utiliteit van een variabele
8;1;1 Relaties tussen grondbegrippen: recapitulatie.
Voordat wij overgaan tot de behandeling van het eigenlijke onderwerp van dit
hoofdstuk, willen wij enkele in het voorgaande ingevoerde definities en
begripssamenhangen kort recapituleren om onzekerheden over het gebruik van
termen te voorkomen.
Wij hebben gezien dat een begrip (of factor) kan worden gerepresenteerd door
een variabele; en dat iedere variabele kan worden opgevat als een representant
van een begrip. In de sociale wetenschappen is in de meeste gevallen de verhouding
van begrip tot variabele niet die van volstrekte dekking: er is vaak een, meer of
minder omvangrijke, en meer of minder omlijnde, surplus-betekenis. Is dit het geval,
dan belichaamt de variabele ‘een’ operationele definitie van het begrip - waarnaast
andere operationele definities mogelijk zijn. Ook het omgekeerde geldt: een
operationeel gedefinieerde variabele kan, in verschillend verband, verschillende zij
het uiteraard verwante begrippen representeren.
In veel uitspraken over onderzoekingen zijn de termen ‘begrip’ of ‘factor’ enerzijds,
‘variabele’ anderzijds, verwisselbaar. Men kan bijvoorbeeld in eenzelfde zin vaak,
naar keuze, spreken van: het begrip sexe, over de sexe- of geslachts-factor of over
de sexe-variabele. Wij hebben echter de terminologische afspraak gemaakt om
alleen dan van ‘variabele’ te spreken, als in principe iets vastligt met betrekking tot
de te gebruiken operationele definitie. De wijze, waarop in de empirische hantering
van het begrip zal worden gediscrimineerd tussen gevallen, waarop het wel of
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niet of meer of minder toepasselijk is, moet in principe vastliggen. Anders uitgedrukt:
wij moeten weten hoe wij zullen discrimineren tussen gevallen waarin de variabele
déze of géne ‘waarde’ zal aannemen.
Daarbij kan ‘waarde’ óók zijn: het behoren tot een kwalitatief onderscheiden
categorie of klasse in een nominale schaal. Wanneer wij bijvoorbeeld voor de
sexe-factor in een onderzoek in principe weten, hoe van geval tot geval de waarde
(mannelijk of vrouwelijk) zal worden bepaald, dan kunnen wij ook spreken van de
sexe-variabele. Ander voorbeeld: wanneer wij met betrekking tot het begrip
‘leiderschapsklimaat’ in principe weten, op welke wijze dit in een reeks experimenten
als variërende experimentele conditie zal worden gebruikt - dus bijvoorbeeld hoe
‘autoritair’ en ‘democratisch’ leiderschap operationeel gedefinieerd zullen zijn - dan
1
kunnen wij spreken van ‘de variabele: leiderschapsklimaat’. Tenslotte: wanneer wij
hebben vastgesteld, dat de intelligentie of de vijandigheid in een onderzoek door
een (bepaalde) test respectievelijk door een (bepaalde) Rorschach-index zal worden
gemeten, dan kunnen wij van ‘de variabelen intelligentie’ resp. ‘vijandigheid’ spreken.
Een variabele is echter pas exact operationeel gedefinieerd, als het stelsel van
instrument(en) en instructies voor de toe te passen operaties ter bepaling van de
waarde, die de variabele in een concreet geval aanneemt, volstrekt vastligt, inclusief
de instructies over de wijze waarop (de meetschaal waarin) de uitkomst moet worden
gelezen (vgl. 6;2;3). Wij hebben dit complete stelsel van instructies en hulpmiddelen
(instrumenten in engere zin) het instrument in ruimere zin genoemd. Gebruikt in
engere zin heeft de term ‘instrument’ ongeveer de gangbare, materiële betekenis:
een meetapparaat, een test, een vragenlijst, een stel criteria, eventueel ook: een
beoordelaar (7;3;1). Gebruikt in de ruimere zin definieert een instrument steeds één
2
variabele en dus ook één begrip. Men kan dus zeggen, dat ‘het

1

2

Hierbij wordt uiteraard steeds aangenomen, dat het begrip in de zin van een variabele - dus
variërend - zal worden gebruikt. Als een psycholoog door experimenten mét ratten een
hypothese over het gedrag vàn ratten wil toetsen, dan is het weliswaar van enig belang om
‘rat’ van ‘niet-rat’ te onderscheiden, maar het begrip wordt niet als variabele factor gehanteerd.
Sommige tests (instrumenten in engere zin) leveren meerdere scores (variabelen) op. Wij
laten zulke samengestelde instrumenten in dit hoofdstuk echter buiten beschouwing; of liever,
wij beschouwen b.v. een test, die n scores oplevert, als een stel van n instrumenten (vgl. ook
9;3). In dit hoofdstuk wordt met ‘instrument’ verder steeds ‘instrument in ruimere zin’
(corresponderend met een empirische variabele) bedoeld, tenzij uitdrukkelijk anders
aangegeven.
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instrument de bijbehorende variabele volledig bepaalt’, of dat ‘het begrip door het
instrument operationeel gedefinieerd is, als variabele’.
De termen ‘instrument’ (in ruimere zin) en ‘variabele’ liggen blijkbaar eveneens
zeer dicht bij elkaar. Ook deze twee zijn in veel zinnen zonder meer verwisselbaar,
en dit geldt met name voor de utiliteits-criteria, die in dit hoofdstuk aan de orde zullen
komen. Men kan bijvoorbeeld even goed van de validiteit (8;2) van de variabele als
van die van het bijbehorende instrument spreken. Er is natuurlijk een verschil in
betekenis tussen beide woorden (zie ook de voetnoot op p. 152), dat trouwens in
de woorden besloten ligt: bij ‘variabele’ denkt men (behalve aan haar operationele
definitie door het instrument) primair aan de variërende empirische grootheid, in
een universum, met haar verdeling en andere empirische eigenschappen, etc.; bij
‘instrument’ denkt men (behalve aan de resulterende variabele) primair aan de
structuur van het instrument-in-engere-zin, en verder aan de instructies, de operaties,
nodig om de waarde van de variabele te bepalen. Eigenschappen van de interne
structuur (8;4) worden bij voorkeur aan het instrument toegeschreven, relaties tot
andere variabelen bij voorkeur aan de variabele, al is het spraakgebruik hierin
allerminst consequent. Men ‘construeert’ in ieder geval niet een variabele, maar
een instrument; en daarbij moeten zekere constructie-eisen (-voorschriften,
-aanbevelingen) in het oog worden gehouden; die overigens naar hun inhoud en
strekking weer corresponderen met de criteria waaraan de ‘instrumentele utiliteit’
van een variabele wordt bepaald (zie 8;1;2 e.v.).
Tenslotte: wij noemen een variabele ‘objectief’, een instrument een
‘meet-instrument’ en het bepalen van de waarde van de variabele ‘meten’, als,
1
gerekend vanaf een bepaald punt, alle operaties die voor het bepalen

1

De toevoeging ‘gerekend vanaf een bepaald punt’ is noodzakelijk, omdat dat wat wij als
materiaal, als primaire waarnemings- of registratie-uitkomsten beschouwen, variabel is. Men
kan bijvoorbeeld uitgaan van door een proefleider of waarnemer gemaakte
observatie-protocollen. Beschouwt men deze protocollen als het in de variabele te verwerken
materiaal, dan kan de variabele ‘objectief’ zijn - van hier af gerekend - ongeacht het feit, dat
de protocollen zelf door de invloed van de waarnemer gecontamineerd en door (systematische)
‘distorties’ en (toevallige) ‘ruis’-verschijnselen (zie 8;3) vertekend kunnen zijn. Gerekend vanaf
een vroeger punt is de variabele niet objectief, wegens de aanwezigheid van een
observator-beoordelaar. Mutatis mutandis gelden trouwens dezelfde overwegingen, als het
materiaal wordt verkregen via registratie-instrumenten, bijvoorbeeld door fotografie. Ook
daarbij kunnen gemakkelijk contaminaties in de registratie-methode ingebouwd zijn (b.v.
belichtings- of gezichts-hoek-effecten), terwijl zich ook transmissie-distorties en ruis-effecten
kunnen voordoen. Ook hier hangt de vraag of de variabele ‘objectief’ is ervan af, waar men
begint, d.w.z. wat men als primaire gegevens beschouwt.
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van die waarde nodig zijn, objectief geregeld zijn, d.i. in principe door een klerk of
1
door een machine-programma van, in het algemeen eenwaardige, transformaties
kan worden overgenomen.
De bespreking van de criteria voor de instrumentele utiliteit van variabelen in dit
hoofdstuk heeft voornamelijk op objectieve variabelen betrekking. Zoals reeds eerder
werd opgemerkt (in 7;3;4, voetnoot p. 249), zijn echter deze criteria voor alle typen
variabelen, objectieve of niet-objectieve, in principe dezelfde. De lezer zij in het
algemeen voor het misverstand gewaarschuwd, dat het nu volgende ‘alleen voor
testvariabelen’ zou gelden. De idee om de instrumentele qualiteiten van variabelen
met behulp van empirische criteria onder controle te houden is weliswaar vooral
ontwikkeld en technisch uitgewerkt in de test-theorie, maar dit houdt allerminst in,
dat de betekenis ervan tot dat gebied beperkt zou zijn. Begrippen als validiteit,
betrouwbaarheid, etc. zijn van algemeen belang voor de evaluatie van empirische
2
variabelen, ongeacht hun inhoud, herkomst, functie of vorm.

8;1;2 Instrumentele utiliteit: definitie.
De vraag wat een variabele waard is, is tot dusverre voornamelijk aan de orde
gekomen in de, opzettelijk los gehouden, terminologie van ‘relevantie’ versus
objectiviteit. Wil men dit begrip preciseren, dan moet men erbij vermelden met
betrekking tot welk doel of probleem iets - een variabele, of een voorspelling (4;1;3),
of een (antwoord op een) vraag-

1

2

De toevoeging ‘in het algemeen’ beoogt rekening te houden met, overigens uitzonderlijke,
gevallen waarin b.v. een - eveneens objectieve - randomisering (zie 6;3;3 en 6;3;4) in de
meet-procedure is ingebouwd. Zo zou bijvoorbeeld de instructie aan de ‘klerk’, die de
‘egocentriciteit’ van de schrijver uit teksten van brieven moet meten (vgl. 7;1;2), kunnen luiden:
neem niet alle brieven of brief-bladzijden in aanmerking, maar slechts één vijfde, en bepaal
welke dit zullen zijn via een tabel van aselecte getallenreeksen. Voor het begrip ‘eenwaardige
transformatie’ (single-valued transformation) zij verwezen naar 6;2;1 en naar ASHBY 1957.
Een behandeling van dit onderwerp met het oog op een ruimer toepassingsgebied vereist
zekere generalisaties en, soms, afwijkingen in de begripsvorming. Hieruit is te verklaren - dit
voor de lezer, die in de testtheorie thuis is - dat b.v. begrippen als ‘predictieve-’ en
‘begrips-validiteit’ hier anders gedefinieerd zullen worden dan in de meeste test-handboeken
(zie 8;2).
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vorm (7;1;1) - al dan niet relevant wordt geacht. In het voorgaande is de specificatie
van dit doel of probleem vaak vaag gehouden. Dat het antwoord op de vraag naar
de relevantie in concrete gevallen uiteraard moet afhangen van en zal variëren met
dit (onderzoek-)doel, was tot zover, met name voor de bespreking van objectiviteit
versus relevantie, geen bezwaar.
Wij willen nu echter een meer specifieke ‘relevantie’-vraag stellen, met betrekking
tot empirische variabelen. Wij zien om te beginnen af van de belangrijkheid van de
variabele voor zover deze voortvloeit uit de belangrijkheid van het begrip, dat door
de variabele wordt gerepresenteerd. Er zijn natuurlijk meer en minder waardevolle,
meer en minder centrale begrippen, hetzij uit maatschappelijk oogpunt (toepassing),
hetzij uit een oogpunt van theoretische status. Dit is echter een aangelegenheid
van inhoud en betekenis, die deels alleen binnen het gebied in kwestie kan worden
beoordeeld (vgl. de in 1;3;2, p. 24 geformuleerde beperking), anderdeels op andere
plaatsen in dit boek wordt behandeld. Wij beperken ons dus tot de qualiteiten van
een variabele als representant van een begrip-zoals-bedoeld.
Dit betekent in feite, dat wij de evaluatie-vraag vergelijkend stellen. Als de
legitimiteit van de onderzoekbedoeling, zoals die geïncorporeerd is in een
begrip-zoals-bedoeld, niet in twijfel wordt getrokken, dan is in feite vooral aan de
orde de vraag wat een instrument (variabele) waard is in vergelijking tot andere
instrumenten (variabelen), die hetzelfde begrip moeten representeren en/of voor
hetzelfde doel geconstrueerd zijn, of zouden kunnen worden. In deze vorm doet de
vraag zich in de praktijk voor ais men bijvoorbeeld uit een beschikbaar arsenaal van
tests voor een bepaald doel een keuze moet doen. In de Verenigde Staten, waar
ook op dit gebied de ‘consumer society’ (RIESMAN 1950) haar intrede heeft gedaan,
kan dit een moeilijk keuze-probleem zijn, waaraan dan ook in handboeken voor het
gebruik van tests veel aandacht wordt besteed (b.v. CRONBACH 1960, p. 96 e.v.).
De vraag naar de instrumentele qualiteiten van een variabele is echter verre van
alléén een kwestie van keuze (en warenkennis) voor de koper op de testmarkt. Zij
is minstens even belangrijk voor keuze-beslissingen bij de constructie van
instrumenten (in ruimere zin) - experimentele of niet-experimentele - en bij de
vergelijkende beoordeling van variabelen in het algemeen, op de meest
uiteenlopende onderzoekgebieden.
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Aan de orde is dus de vraag naar gezichtspunten, criteria, beoordelingsmethoden,
aan de hand waarvan in vergelijkende zin kan worden uitgemaakt, wat een
operationeel gedefinieerde, empirische variabele waard is qua instrumentele
realisering van een begrip-zoals-bedoeld. En, hiermee corresponderend: het gaat
om gezichtspunten, methoden en controles, met behulp waarvan een zo waardevol
mogelijk instrument kan worden geconstrueerd - ‘waardevol’ opnieuw in verband
met het begrip-zoalsbedoeld. Samengevat: het gaat om de nuttigheid van instrument
en variabele qua instrumenteel gerealiseerd begrip, of om: de instrumentele utiliteit
van een variabele.
De term utiliteit is hier gekozen, omdat vage en meerzinnige termen als ‘waarde’
(of ‘relevantie’) gemakkelijk tot allerlei misverstanden aanleiding geven: de ‘waarde
van een variabele’ is bijvoorbeeld vaak: de ‘waarde’, die een variabele aanneemt.
De term ‘utiliteit’ wordt hier weliswaar losser gebruikt dan eigenlijk wenselijk is,
namelijk zonder dat een methode van utiliteits-meting wordt aangegeven. Als echter
in speciale gevallen, bij gebruik van een instrument, een utiliteitsberekening kan
worden uitgevoerd, dan is het duidelijk, dat in de functionele uitdrukking van
instrumentele utiliteit tenminste parameters moeten voorkomen, die respectievelijk
de validiteit (8;2), de precisie (8;3) en de interne efficiëntie (8;4) representeren. Het
utiliteits-gezichtspunt omvat in ieder geval deze drie; ‘instrumentele utiliteit’ lijkt een
redelijke samenvatting.
Aan de hierboven gebruikte uitdrukking ‘begrip-zoals-bedoeld’ moet men intussen
steeds toegevoegd denken: in een bepaalde onderzoekcontext. Cronbach merkt
op (op. cit. 1960, p. 96 e.v.), dat het meestal weinig zin heeft te vragen naar
bijvoorbeeld ‘de beste intelligentie-test’. Dat het begrip (intelligentie) gegeven is, is
niet voldoende: welke intelligentie-test in een bepaald verband de beste is, hangt
af van de bedoeling en de opzet van het onderzoek in kwestie. Voor een deel gaat
het hierbij om praktische zaken (b.v. bereikbaarheid van proefpersonen, kosten,
algemeen: uitvoerbaarheid), die we nu buiten beschouwing moeten laten. Er zijn
echter ook meer principiële en theoretische onderscheidingen, die van invloed zijn
op de gezichtspunten en de methoden voor de bepaling van de instrumentele utiliteit;
bijvoorbeeld de vraag of de variabele in kwestie als voorspeller van iets anders, of
als te meten grootheid (b.v. criterium) moet dienen. We zullen nog zien, dat met de
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onderscheiding tussen meten en voorspellen verschillende validiteitsbegrippen
corresponderen (8;2).
De lezer zal misschien al hebben opgemerkt, dat de probleemstelling sterk analoog
is aan die van de evaluatie van beïnvloedings-effecten, die in 6;2;2 als voorbeeld
werd behandeld. Ook bij de hier aan de orde gestelde ‘evaluatie’ - waardebepaling
van variabelen - is van het grootste belang, dat het doel zo scherp mogelijk in het
oog wordt gehouden en dat te bereiken effecten operationeel worden gedefinieerd;
om daaraan empirische maatstaven voor instrumentele utiliteit (doeltreffendheid)
te kunnen ontwikkelen.

8;1;3 Drie constructie-eisen; drie criteria.
De waarde van een instrument als representant van een begrip-zoals-bedoeld (in
een bepaalde onderzoek-context) hangt uiteraard af van de wijze waarop het is
geconstrueerd. Bij instrumenten zoals tests en vragenlijsten - maar ook b.v.
werkclassificatie-eindscores, samengestelde indices of criterium-scores, b.v.
gemiddelde schoolcijfers - heeft men gewoonlijk te maken met elementen,
afzonderlijke gegevens, ‘items’, die op een bepaalde wijze gecombineerd worden
tot een ‘eindscore’. Wat het instrument als geheel, of de ermee corresponderende
variabele, waard is, hangt dan af (a) van de keuze van goede (relevante) items
(7;1;1), en (b) van de wijze waarop de antwoorden hierop worden opgeteld,
gemiddeld, gerangschikt of anderszins gecombineerd.
Niet alle instrumenten in de sociale wetenschappen zijn zo geconstrueerd of in
deze zin te analyseren; er zijn er natuurlijk ook vele van eenvoudiger structuur
(triviaal voorbeeld: de sexe, bepaald door invulling van M of V op het formulier). Het
komt echter wel veelvuldig voor, dat meer dan één elementaire (item-)meting nodig
is om de waarde (eindscore) van de variabele te bepalen. Wij zullen in het volgende
de gedachten bepalen tot deze samengestelde grondvorm, waaraan zich de
problemen van instrumentele utiliteit het beste laten ontwikkelen: items, zelf nog
géén variabelen, worden gekozen of gemaakt, en, na een objectieve scoring, volgens
een objectieve formule gecombineerd tot een eindscore: de waarde van de objectieve
variabele. Het kiezen of maken van items, het regelen van de scoring en het opstellen
van een combinatie-formule, bij elkaar, is dan: ‘het construeren van het instrument’.
Hebben wij te doen met een instrument voor de bepaling van een gedragsvariabele,
waarbij de items
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vragen aan proefpersonen of respondenten zijn, dan wordt ook het opstellen van
een instructie, het regelen van de uitvoering, etc. onder de constructie begrepen
(vgl. 6;2;3).
Aan welke eisen van instrumentele utiliteit moet nu het resultaat van de constructie,
het instrument, voldoen? Over dit onderwerp bestaat voor het speciale geval van
de testconstructie een uitgebreide literatuur (o.a. TYLER 1934; ADKINS 1947; GULLIKSEN
1950; LINDQUIST 1959; TECHNICAL RECOMMENDATIONS (1952) 1954, 1955; CRONBACH
1960). De belangrijkste gezichtspunten daaruit laten zich, in een algemene
formulering, als volgt samenvatten. De constructie moet zo geschieden, dat: (1) de
resulterende variabele mag gelden als een aanvaardbare, adequate (valide)
representant van het begrip-zoals-bedoeld; (2) het instrument de meting redelijk
nauwkeurig verricht, en (3) efficiënt is ingericht.
Wij zullen in het volgende echter zelden ingaan op de wijze, waarop deze drie
desiderata het proces van instrument-constructie beheersen, daar ons dat te ver in
het technische zou voeren. Zij zullen hoofdzakelijk behandeld worden als criteria,
waaraan men, op grond van empirisch verkrijgbare gegevens, de waarde van
eenmaal geconstrueerde instrumenten en van de corresponderende variabelen kan
afmeten. Het spreekt trouwens vanzelf, dat men deze criteria ook kan aanleggen
aan voorlopige versies van het instrument, dus in vroegere stadia van het
constructieproces.
De laatstgenoemde eis - dat een instrument qua interne structuur efficiënt moet
zijn ingericht - laat zich eenvoudig toelichten door erop te wijzen: dat er geen
overbodige of niet passende onderdelen (vragen) in moeten voorkomen, die niets
bijdragen tot het resultaat; dat er geen twee (of meer) gedachten door elkaar moeten
lopen (een instrument moet ‘efficiënt gericht’ zijn); dat de onderdelen, in de scoring,
goed afgewogen zijn; en dgl. Gaat men op deze kwesties in, dan komen
fundamentele problemen aan de orde. Deze worden in 8;4 behandeld onder de titel:
Interne efficiëntie en scoring.
De tweede eis - dat het instrument redelijk nauwkeurig moet meten - behoeft
weinig toelichting. Een principieel probleem is hier, dat men alleen empirisch vat
kan krijgen op de nauwkeurigheid van een meting door deze een aantal keren te
herhalen; maar als men dit doet, dan is ook de stabiliteit van het gemetene zelf van
invloed op het resultaat. Deze twee factoren zijn met name voor gedragsvariabelen
vaak moeilijk te scheiden;
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zij spelen dikwijls beide een rol in wat men de (meet-)betrouwbaarheid van een
instrument pleegt te noemen. Men kan ze echter wel onderscheiden, als
Nauwkeurigheid en Stabiliteit (8;3).
De eerste eis - dat de variabele het begrip-zoals-bedoeld adequaat representeert
- is een speciale vraag met betrekking tot de verhouding van begrip tot (operationeel
gedefinieerde) variabele, waarover in 3;3;5 en 6;2 reeds enkele opmerkingen werden
gemaakt. Het gaat nu om de vraag of de variabele als representant mag ‘gelden’,
of om de ‘geldigheid’ van de variabele - een soms gebruikte vernederlandsing van
‘validiteit’. De verhouding tussen begrip-zoals-bedoeld (in een bepaalde
onderzoekcontext) en variabele wordt nu bekeken onder een quantitatief en empirisch
aspect: In hoeverre blijkt de variabele een adequate representant te zijn van wat
met het begrip en zijn instrumentele realisering werd beoogd?
Op het eerste gezicht lijkt het of de validiteit, zo omschreven, niet alleen een
determinant van de instrumentele utiliteit is, maar vrijwel die utiliteit zelf. Inderdaad
wordt wat een variabele ‘waard is qua instrumentele realisering enz.’ (8;1;2) voor
een zeer groot deel gedekt door de mate waarin zij ‘een adequate representant’ is
van het begrip-zoals-bedoeld. Een variabele, die een gegarandeerd bevredigende
validiteit heeft voor een bepaald doel, heeft ook een gegarandeerde utiliteit; een
instrument met te lage validiteit is inderdaad waardeloos - voor dat doel. Dit impliceert
alvast, dat kwesties van betrouwbaarheid en interne efficiëntie (8;3 en 8;4) slechts
van secundaire betekenis kunnen zijn vergeleken bij de validiteitsvraag (8;2).
Maar toch is de dekking niet compleet; er blijft ruimte voor de beide andere
gezichtspunten. Wat de interne efficiëntie betreft, is dit direct duidelijk: als men deze
kan verhogen bij gelijkblijvende validiteit, dan wordt ook de instrumentele utiliteit
kennelijk verhoogd. Voor de precisie (of betrouwbaarheid) van het instrument kan
men beter anders redeneren: verbetering daarvan bij gelijkblijvende validiteit heeft
weliswaar weinig (utiliteits-)betekenis, maar men kan wel, dóór de precisie van het
instrument te verbeteren, de kans op een verbeterde (empirische) validiteit of, soms,
die validiteit zelf verhogen (zie 8;3). Precisie in de meting maakt dat wat men meet
niet belangrijker (meer valide, adequaat); maar àls het in principe van belang is,
dan zal dit eerder bij grote dan bij geringe precisie blijken - uit positieve
validiteitsbevindingen.
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8;2 Validiteit
8;2;1 Predictieve validiteit als eenvoudig operationeel begrip.
De eenvoudigste en meest doorzichtige variant van het validiteits-begrip is dat van
de predictieve validiteit. Hiermee hebben we te doen wanneer een variabele
uitdrukkelijk bedoeld is om iets anders, een criterium-variabele (vgl. 7;3;1), te
voorspellen. Wat een dergelijke ‘voorspeller’ (-variabele) zelf representeert is dan
van secundaire betekenis. Hoe beter de voorspeller de variaties van het criterium
blijkt te voorspellen, des te hoger is de predictieve validiteit. De correlatie tussen
voorspeller en criterium is dus van beslissende betekenis en kan dienen als een
operationele definitie van predictieve validiteit (vgl. b.v. KOUWER 1952, p. 49).
Daarbij moet men intussen wel het verschil in het oog houden tussen de op een
bepaalde steekproef berekende validiteits-waarde en de veronderstelde grootte van
de validiteits-coëfficiënt in het universum, die meestal niet kan worden bepaald,
hoogstens geschat op grond van de gevonden validiteits-uitkomst. Het spraakgebruik
(en het denken) is hier vaak slordig: beide worden wel ‘de validiteit of
validiteits-coëfficiënt van een voorspeller’ genoemd.
Er kunnen zich bij de bepaling van de predictieve validiteit allerlei complicaties
voordoen. Soms wil men de gebreken in de meetbetrouwbaarheid van voorspeller
en criterium beide buiten beschouwing laten en trachten de validiteit te schatten
van een perfect-betrouwbare voorspeller ten opzichte van een perfect betrouwbaar
criterium (de zgn. ‘correction for attenuation’, zie b.v. GULLIKSEN 1950, hdst. 9;8).
Of men wil de validiteit leren kennen onder uitschakeling van de invloed van één of
meer andere variabelen, door haar als ‘partiële correlatie’ te berekenen (vgl. b.v.
GULLIKSEN, op. cit., hfdst. 12). Of men tracht de validiteitscoëfficiënt, die gevonden
werd in een steekproef, die zelf al geselecteerd is mede op grond van (factoren die
samenhangen met) de voorspeller, te corrigeren voor de invloed van deze selectie.
Heeft men bijvoorbeeld voor het empirisch validiteitsonderzoek alleen de groep der,
na selectie, toegelaten kandidaten ter beschikking, dan tracht men vaak op grond
van gegevens over die selectie de validiteitscoëfficiënt te schatten, die gevonden
zou zijn als men ook de niet-toegelaten gevallen (b.v. kandidaten) in de
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steekproef had kunnen opnemen (op. cit., hfdst. 11; zie ook b.v. THORNDIKE 1949,
hfdst. 6). Of men is geïnteresseerd niet in de validiteit van één variabele, maar in
die van een, eventueel zo gunstig mogelijk gewogen, combinatie van voorspellers
(multipele correlatie, vgl. b.v. CRONBACH 1960, p. 339 e.v.), of in de validiteit van het
eindresultaat van een samengestelde procedure (voorspellings-formules, zie b.v.
DE GROOT 1960). Tenslotte is het van groot belang, met name in gevallen waarin
de oorspronkelijke validiteitsberekening een exploratief karakter heeft gehad, om
de basis voor een schatting van de universum-validiteit te versterken door een
controle-validatie (cross validation) uit te voeren aan een nieuwe onafhankelijke
1
steekproef.
Al deze complicaties nemen echter niet weg, dat de grondgedachte van de
predictieve validiteit simpel en verhelderend is. Wel moet in het oog worden
gehouden, dat de operationele opvatting van predictieve validiteit alleen dan een
volstrekt bevredigend antwoord geeft op de vraag naar de validiteit van een variabele
als: (1) de variabele als voorspeller bedoeld is, en wel (2) in een bepaalde
onderzoek-context, voor een specifiek voorspellingsdoel, dat (3) zelf adequaat
(valide) meetbaar is, d.w.z. volstrekt gedekt wordt door de gebruikte
criterium-variabele.

8;2;2 Criteriumproblemen.
Deze condities zijn soms - zij het relatief zelden - inderdaad vervuld.
Standaardvoorbeelden zijn te vinden in handboeken voor industriële psychologie
(b.v. TIFFIN en MCCORMICK 1958, hfdst. 5: Aptitude Tests). Stel, dat op een
bedrijfsafdeling werkzaamheden worden verricht, die een specifieke vaardigheid
vereisen, die vele in dienst genomen werknemers na een opleidingsperiode van
een paar maanden blijken niet in voldoende mate te hebben kunnen verwerven.
Wordt voor dit probleem een oplossing gezocht door selectie van werknemers vooraf,
dan is het zoeken naar een voorspeller,

1

Men kan zich afvragen of validiteits-onderzoek toetsingsonderzoek is. Het is inderdaad vaak
zo te zien: de hypothese, dat een bepaalde variabele een valide voorspeller is, wordt getoetst,
mits deze variabele vooraf met dit oogmerk in het onderzoek is opgenomen. Is deze
voorwaarde vervuld, dan wordt de hypothese getoetst, dat er ‘één of ander causaal verband’
is tussen voorspeller en criterium. Wat betreft de sterkte van dit verband is de houding van
de validatie-onderzoeker vaak veeleer exploratief (vgl. 2;2;3): ‘Laten we zien wat we kunnen
vinden’; maar dan is de controle-validatie te zien als hypothese-toetsing, ook wat de sterkte
van het verband betreft, mits vooraf expliciete verwachtingen over de (minimum) sterkte van
het verband worden uitgesproken.
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b.v. een geschiktheidstest, met een goede predictieve validiteit. Het gaat dus om
een voorspeller (-variabele) en het doel is specifiek. Wat het criterium betreft, nemen
wij aan, dat men een empirische maatstaf kan opstellen voor de (mate van)
vaardigheid op dit speciale gebied, die na de opleiding blijkt verworven te zijn door
werknemers, die vooraf getest werden. De drie voorwaarden zijn vervuld. Met de
bepaling van de, operationeel gedefinieerde, predictieve validiteit is de vraag naar
de validiteit (en vrijwel ook die naar de instrumentele utiliteit) van de variabele in
principe geheel opgelost (vgl. echter de voetnoot op p. 270).
In het volgende voorbeeld is de derde voorwaarde niet vervuld: men weet wel
wat men wil (voorspellen), maar het criterium is dubieus. Het voorbeeld is opzettelijk
uit een geheel ander gebied gegrepen om een mogelijke fixatie aan test-toepassingen
14

te voorkomen. Stel, dat men de moderne C -methode ter bepaling van de ouderdom
van (pre-) historische stukken en voorwerpen, door middel van de radioactiviteit van
koolstof op haar betrouwbaarheid wil onderzoeken. Dit probleem kan in termen van
1
predictieve validiteit worden gesteld en onderzocht. De variabele (voorspeller) is
dan: ouderdom volgens radioactiviteit; het criterium: ouderdom volgens het oordeel
van historici. Men neemt in de steekproef stukken en voorwerpen op van variërende
en goed bekende (criterium-)ouderdom; en de vraag is of de radioactiviteitsvariabele
dit criterium goed kan voorspellen. Ook dit is ‘voorspellen’ in onze zin (3;4;1):
voorspeld worden de uitkomsten van een wetenschappelijk onderzoek; dat dit
onderzoek reeds verricht is, is geen bezwaar zolang dit de ‘voorspeller’ niet
beïnvloedt. We hebben dus met een voorspeller te doen (1), voor een specifiek doel
(2): de bepaling (voorspelling) van de ouderdom. De vraag of de derde voorwaarde
vervuld is, is echter dubieus.
Men kàn stellen, dat zij vervuld is: de in de steekproef opgenomen voorwerpen
waren immers zo gekozen, dat hun ouderdom ‘goed bekend’ was. De toetsing
geschiedt aan een steekproef, en dus met betrekking tot een universum, waarvan
voor ieder element wordt aangenomen, dat dit het geval is - ongeacht het feit, dat
het instrument, bij gebleken predictieve validiteit, vooral zal worden gebruikt in
gevallen waarin men juist in het onzekere verkeert over de datering; daartegen is
in principe geen bezwaar (zie hieronder p. 268). Men kan echter de aanname, dat
het oordeel van

1

Het kan ook anders worden gesteld, zoals verderop nog zal blijken.
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historici juist is, in twijfel trekken, ook voor gevallen waar de ouderdom ‘goed bekend’
heet te zijn. Met andere woorden: men kan de vraag naar de validiteit van de
criterium-variabele stellen, nu met betrekking tot een theoretisch, essentieel criterium:
de wèrkelijke ouderom. Weliswaar kan men deze (predictieve) validiteit niet
onderzoeken zolang de ‘werkelijke ouderdom’ onbekend is, maar men kan haar wel
in twijfel trekken en het oordeel van historici als substituut criterium voor dit essentiële
criterium opvatten. Het is verder niet onmogelijk, dat men een methode kan
ontwikkelen, die geacht kan worden de werkelijke ouderdom beter te benaderen
dan het historische oordeel - bijvoorbeeld de radioactiviteitsmethode! Wordt deze
als zodanig geaccepteerd - en dit is tegenwoordig wel het geval - dan wordt, bij de
bepaling van de validiteit van het historische ouderdoms-oordeel, wat eerst
voorspeller was nu criterium, en wat criterium was voorspeller.
Deze verwisseling van rol van criterium en voorspeller komt veel voor en kan van
groot belang zijn bij de constructie van nieuwe instrumenten. Zo werden bijvoorbeeld
intelligentie-tests (of, recenter voorbeeld, de ‘neuroticisme’-variabele) aanvankelijk
gevalideerd aan beoordelingen van de intelligentie (neuroticisme) door onderwijzers
(psychiaters); terwijl tegenwoordig de omgekeerde procedure kan worden toegepast.
Deze ontwikkeling heeft iets paradoxaals; zij doet enigszins denken aan de man,
die zich aan zijn eigen laarzen uit het moeras omhoog trekt (CRONBACH en MEEHL
1955: ‘bootstraps-effect’; door WIEGERSMA (1959, p. 119) vertaald als:
‘Münchhausen-effect’). De procedure is echter geheel legitiem, zoals uit het
radioactiviteitsvoorbeeld duidelijk blijkt. Men kan, ten eerste, voor de toetsing ‘goed
bekende’ gevallen kiezen en daarmee de oorspronkelijke criteriumbasis aanzienlijk
versterken; terwijl, ten tweede, de structuur van het nieuwe instrument een veel
hogere meet-betrouwbaarheid garandeert - die bovendien empirisch kan worden
gecontroleerd (8;3).
Bij de predictie-problemen in de (toegepaste) psychologie speelt, wat het criterium
betreft, dikwijls de tijdsdimensie een rol. Onder het uiteindelijke criterium (ultimate
criterion) wordt dikwijls verstaan het criterium, zoals dat eigenlijk, na bijvoorbeeld
10 jaar, gemeten zou moeten worden; terwijl in feite met een tussentijds (substituut-)
criterium (intermediate criterion) wordt gewerkt. Waar dit wordt gedaan.(vgl. hierover
o.m. VAN DER GIESSEN 1957), is de vraag naar de validiteit van het
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substituut-criterium uiteraard klemmend. Het komt voor, dat men deze empirisch
kan beantwoorden door het criterium op zijn beurt te valideren aan een ander, minder
voorlopig criterium; dat echter ook weer een benadering is van het ‘essentiële
criterium’. Dit kan leiden tot de ‘infinite frustration’ (GAYLORD, aangehaald in CRONBACH
en MEEHL 1955) van het telkens opnieuw verband zoeken met een ‘meer essentiële’
1
maatstaf - als men zich blijft houden aan een predictieve validiteitsopvatting alleen.
Tot zover werd aangenomen, dat het predictie-doel weliswaar niet om te zetten
was in een meetbaar essentieel criterium, maar dat tenminste geen onduidelijkheid
bestond over wat dit essentiële criterium zou moeten zijn (vgl. boven: de werkelijke
ouderdom). Het komt echter vaak voor, dat men, ook binnen één vraagstelling, niet
zo scherp weet wat men (‘essentieel’) wil, dus dat het essentiële criterium vaag,
meerduidig of meerdimensionaal is. Wil men bijvoorbeeld voorspellers voor
studiesucces valideren, dan is het wel duidelijk, dat men ‘goede’ van ‘slechte’,
‘geschikte’ van ‘ongeschikte’ studenten wil onderscheiden, maar wat deze begrippen
inhouden is nog bijzonder vaag. Is hij (zij), die de studie snel volbrengt (desnoods
met matige qualificaties) een ‘goede student’, of veeleer hij (zij), die goede
qualificaties haalt (desnoods niet zo vlug)? Dit kan zeer veel verschil maken voor
de te berekenen validiteiten (SPITZ 1955). Empirische criteria voor gebleken
geschiktheid (en zeker voor gebleken ongeschiktheid) zijn bijzonder moeilijk op te
stellen, omdat men bij dit begrip aan verschillende doelstellingen en belangen kan
denken: latere ‘geschiktheid’ in de maatschappij (ongeacht studieprestaties en zelfs
ongeacht feitelijk studiesucces); prestaties in en aanpassing aan de
onderwijsinstelling; of een geschiktheidsbegrip van het individu uit bekeken (T.H.
DELFT 1959, hoofdstuk 9). Meerdimensionaliteit van de

1

Soms wordt bij het validiteitsonderzoek ook op andere wijze dan door gebruik van
substituut-criteria water in de wijn gedaan, namelijk wanneer men voorspellers voor
criterium-variabelen voor later blijkend gedrag valideert aan een ‘gelijktijdig criterium’. B.v. in
het selectie-voorbeeld hierboven: men test niet aankomende werknemers vooraf om de
test-voorspeller(s) te valideren aan een prestatie-criterium na zoveel maanden, maar men
test reeds in dienst genomen werknemers en correleert de test-uitslagen met hun
vaardigheids-scores in het werk nu. Men noemt dit wel de bepaling van de ‘concurrent
validity’;die in de Angelsaksische testliteratuur van ‘predictive validity’ wordt onderscheiden.
Voor practische doeleinden is dit een zinvolle onderscheiding, temeer omdat het gebruik van
‘concurrent validity’-maatstaven op dubieuze aannamen berust. Volgens onze definitie van
voorspelling (3;4;1) valt echter ook dit geval onder predictie, en dus onder predictieve validiteit
in onze zin.
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doelstelling, resulterend in meer dan één criterium, is geen onoverkomelijk probleem;
men bepaalt dan verschillende validiteiten naast elkaar of men combineert de criteria
1
volgens een passende formule. Het grootste probleem is echter vaagheid en/of
meerduidigheid. Vandaar dat tegenwoordig ook voor problemen van predictieve
validiteit - evenals voor evaluatie-problemen, waar de moeilijkheden geheel analoog
liggen (vgl. 6;2;2; - steeds wordt aanbevolen aan een validiteits-onderzoek een
operationeel gerichte maar diepgaande doel-analyse te laten voorafgaan. Het
‘criterium-probleem’ (voor een discussie, zie o.a. KELLY en FISKE 1951; verder VAN
DER GIESSEN 1957) is in feite een kwestie van doelstelling, die evenmin door een
voorbarig operationisme is op te lossen als door diepzinnige maar vruchteloze
discussies.
Nog ingewikkelder wordt het beeld, als een als voorspeller bedoelde variabele
voor de predictie van geheel verschillende criteria wordt gebruikt, eventueel in
verschillende onderzoekingen met betrekking tot verschillende universa. Blijft men
hier op het standpunt van de predictieve validiteit staan, dan kan men alleen
opsommen, welke correlaties, in wat voor soort onderzoekingen, in wat voor
steekproeven uit welke universa er alzo gevonden zijn. Een combinatie-formule
helpt dan niet meer; men kan niet tot één samenvattend oordeel over ‘de’, predictief
opgevatte, validiteit komen. Dit doet zich in de testpsychologie vooral voor bij
bekende, veel gebruikte instrumenten, zoals intelligentie- en
persoonlijkheids-testscores - ‘voorspellers’, waarvan men trouwens eigenlijk ook al
niet meer kan zeggen, dat de eerste voorwaarde van p. 266 vervuld is: zij zijn niet
uitsluitend of zelfs in het geheel niet als voorspellers bedoeld.

1

Bij voorkeur door over te gaan op een utiliteits-beschouwing - ‘utiliteit’ nu in de technische
zin, met berekening van baten en kosten voor verschillende mogelijke ‘strategieën’ voor
selectie of plaatsing (CRONBACH EN GLESER 1957). Deze benadering is ook nuttig als er maar
één criterium is; en óók als de baten niet goed in geld zijn uit te drukken, omdat het de
onderzoeker in de eerste plaats dwingt tot een specificatie van zijn doelstellingen. cronbach
bindt het validiteits-begrip in de nieuwe uitgave van zijn testhandboek (1960) geheel aan een
besliskundige opvatting: ‘Validity is high if a test measures the right thing’ - tot zover een
fraaie, elliptische definitie van validiteit, maar nu volgt: ‘i.e. if it gives the information the
decision maker needs’. In een praktisch handboek voor testgebruik is hiertegen geen bezwaar,
maar wij zullen hem hierin toch niet volgen. De validiteit van een variabele - ook de predictieve
validiteit met betrekking tot een specifiek criterium - kan een belangrijk gegeven zijn voor de
waardebepaling (en/of theoretische betekenis!) van een variabele, ongeacht de vraag of men
er praktische decisies op wil baseren.
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Dit laatste geldt eerst recht voor een groot aantal andere variabelen: maatstaven
voor schoolprestaties (hetzij diploma's, cijferscores, of prestaties op
vorderingentests), voor sociale aanpassing, personalia (b.v. de plaats in de kinderrij,
zie b.v. SCHACHTER 1959), criterium-variabelen van allerlei aard, bijvoorbeeld indices
voor ‘group effectiveness’ (FIEDLER 1958), leesbaarheidsindices, etc. - om maar
weer een willekeurige serie op te noemen. Voor al zulke variabelen is een andere
benadering van de validiteitsvraag nodig.

8;2;3 Begripsvaliditeit: meten versus voorspellen.
Bij de validatie van een variabele naar zijn predictieve waarde is voorspelling van
iets ànders hoofdzaak in de instrumentele realisering van het begrip. De eigenlijke
inhoud staat op de achtergrond; zozeer zelfs, dat men wel eens zegt, dat de
voorspeller eigenlijk het criterium ‘meet’;bijvoorbeeld, men ‘meet’ de geschiktheid
in een geschiktheids-test, ook al is het duidelijk, dat de werkelijke geschiktheid (het
criterium) nog moet blijken. Het verschil kan inderdaad subtiel worden; men denke
b.v. aan de bepaling (meting of voorspelling?) van de ouderdom van stukken of
voorwerpen door middel van radioactiviteit (8;2;2). Klaarblijkelijk hangt het soms
van de onderzoekopzet en de bijbehorende gedachtengang af of we met meten of
voorspellen te doen hebben. Van dit standpunt gezien is het verschil echter duidelijk:
voor voorspelling hebben wij, naast de variabele in kwestie (de voorspeller) nog ten
minste een andere variabele nodig (het criterium); in geval van meting van iets gaat
het om de verhouding van de variabele tot het bijbehorende attribuuts- of
eigenschaps-begrip.
De validiteitsvraag met betrekking tot een variabele, die voor meting (c.q. voor
niet-objectieve ‘bepaling’) van een begrip dient, kan niet worden herleid tot één of
meer andere variabelen, die moeten worden voorspeld. Het gaat hier om de validiteit
ten opzichte van het begrip zelf, dat door de variabele wordt gerepresenteerd; het
gaat om begripsvaliditeit.
De term begrips-validiteit (Eng. construct validity) is door CRONBACH en MEEHL in
de psychologische literatuur geïntroduceerd (1955). De probleemstelling was in
hoofdzaak voortgekomen uit technische kwesties van validering van
psychologisch-diagnostische tests en van publikatie van resultaten daarvan. De
discussies in het Committee on Psychological
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Tests van de American Psychological Association over de vraag welke eisen men
moest stellen, qua verricht onderzoek en qua presentatie van de uitkomsten daarvan,
aan een nieuw te publiceren test met bijbehorende handleiding (vgl. de
aanbevelingen van het Comité: TECHNICAL RECOMMENDATIONS (1952) 1954), hadden
de leden van het Comité tot de overtuiging gebracht, dat de gangbare denkwijze
en begripsvorming met betrekking tot het validiteitsprobleem niet bevredigend waren.
Men kon niet toe met de drie in de Angelsaksische literatuur gangbare typen
(test-)validiteit: predictive, concurrent en content-validity (zie p. 274). De term
‘construct validity’ en het idee van een validering van een test met betrekking tot de
betekenis en het nomologische net van het begrip (vgl. 3;3;2) waren in feite al door
het Comité voorgesteld. De gedachte werd echter pas theoretisch uitgewerkt in het
genoemde artikel (CRONBACH en MEEHL 1955) - nog steeds voor ‘psychologische
1
tests en diagnostische technieken’ in het bijzonder.
In overeenstemming met dit specifieke doel was hun definitie van een ‘construct’
het volgende: ‘A construct is some postulated attribute of people, assumed to be
reflected in test performance’. Zij noemen verschillende voorbeelden: ‘amnesie’ als
een qualitatief attribuut, dat al dan niet toepasselijk kan zijn op een persoon,
‘opgeruimdheid’ (cheerfulness) als een attribuut, dat een persoon in meerdere of
mindere mate kan bezitten, e.v.a. Er is echter voor ons weinig aanleiding om bij
testbare persoons- of persoonlijkheids-variabelen te blijven staan. Begripsvaliditeit
is van essentiële betekenis voor iedere empirische variabele, die als instrumentele
realisering van een begrip wordt beschouwd en gebruikt, ongeacht op welk gebied.
In de testpsychologie betekende de invoering van begripsvaliditeit tot op zekere
hoogte de redding uit een te beperkt predictie-operationisme. Stel dat men vier tests
heeft voor (dwangmatige) rigiditeit alsmede beoordelingen van psychiaters ten
aanzien van rigiditeit, en dat tussen deze vijf variabelen de correlaties over het
algemeen positief blijken. Volgens de klassieke (predictieve) validiteits-gedachte
moeten nu de tests het criterium voorspellen, d.i. (bijvoorbeeld) het psychiatrische
oordeel. Natuurlijk kan men predictor en criterium van plaats laten verwisselen;
maar er moet altijd een asymmetrie zijn. In een geval als dit is die a-

1

Inmiddels is een hele literatuur ontstaan, pro (b.v. LOEVINGER 1957) en contra ‘construct
validity’ (met name BECHTOLDT 1959); zie ook CAMPBELL 1960.
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symmetrie, dus het redeneren volgens een ‘test-should-predict-criterion’-patroon
(op. cit., p. 285), geforceerd. Wat de psychiaters ervan vinden, is evenmin ‘de’
rigiditeit als dat wat er uit één van de tests komt: alle vijf de instrumenten trachten
een gemeenschappelijke factor te bepalen, alle vijf de variabelen representeren,
laten wij hopen goed, maar in ieder geval niet volledig, het begrip rigiditeit.
Het is, volgens Cronbach en Meehl, vooral op het klinische gebied in de
diagnostiek, dat validatie in termen van specifieke criteria - dus predictieve validatie,
volgens onze terminologie (8;2;2) -dikwijls inadequaat is. De psycholoog, die op dit
gebied werkt, probeert misschien via een testmethode een schatting te verkrijgen
voor een hypothetisch intern proces, een hypothetische factor, structuur of toestand,
waarvoor geen duidelijk gedragscriterium te verkrijgen is. ‘An attempt to identify any
one criterion measure or any composite as the criterion aimed at is, however, usually
unwarranted’ (Technical Recommendations, aangehaald in CRONBACH en MEEHL,
op. cit.). Met andere woorden: het begrip heeft onvermijdelijkerwijze een
surplus-betekenis ten opzichte van ieder empirisch criterium (vgl. 2;3;6).
Er is echter, opnieuw, geen reden om deze gedachtengang- want als een
gedachtengang en niet als een specifieke methode wordt de idee van de
begripsvaliditeit gepresenteerd (vgl. op. cit., p. 300) - te beperken tot de
testpsychologie. CRONBACH en MEEHL zelf noemen het voorbeeld van het begrip
‘honger’ in dierpsychologische experimenten: de onderzoeker, die het gedrag van
ratten in verband met ‘honger’ theoretisch wil beschrijven, bedoelt met dit begrip
praktisch zeker méér dan wat de gangbare operationele definitie
‘elapsed-time-since-feeding’ bepaalt (op. cit., p. 284). Precies hetzelfde doet zich
voor met begrippen als ‘group effectiveness’ (FIEDLER 1958) of de ‘hoeveelheid
communicatie’ in een groep (BAVELAS 1950) - of met de operationele definities
(indices), waarmee economen werken wanneer zij bijvoorbeeld de ‘levensstandaard’
van verschillende volkeren willen vergelijken. De voorbeelden zijn gemakkelijk uit
te breiden: moeilijkheid van een taak, ziekte versus gezondheid, democratische
versus niet-democratische procedures, de sociale status van een beroep, enz. Het
wemelt in de sociale wetenschappen van de begrippen met surplus-betekenis ten
opzichte van welke operationele definitie dan ook. Men kan niet blijven staan bij
een operationisme, dat de bedoelde gedachte, de verklarings- of beschrijvings-idee
op de vlucht jaagt.
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8;2;4 Bijdragen tot de begripsvaliditeit.
De vraag waar het op aan komt bij de begripsvalidering van een variabele, is
tweeledig; ten eerste, welke soorten empirische gegevens kunnen bijdragen leveren
tot de begripsvaliditeit; ten tweede, hoe kan men deze combineren om tot een
uitspraak over de (mate van) begripsvaliditeit van de variabele te komen. Het gaat
erom ‘evidence from many different sources’ te integreren (Techn. Recomm., gecit.
naar CRONBACH en MEEHL 1955; zie ook LOEVINGER 1957), zij het steeds met
betrekking tot de variabele in kwestie. Welke bronnen zijn dit en hoe integreert men
hun opbrengst?
Het zal duidelijk zijn, dat deze vragen des te minder direct en eenvoudig te
beantwoorden zijn naarmate het begrip in kwestie een meer hypothetisch karakter
heeft (2;3;6). Laten wij beginnen met een eenvoudig geval, een begrip als
‘cijfervaardigheid’ of ‘leesvaardigheid’. Dit is weliswaar ook een attribuut van een
persoon (kind of volwassene), maar er zijn geen verklaringen, geen interne
processen, factoren of structuren mee gemoeid: het instrument, bijvoorbeeld een
eenvoudige leesvaardigheidstest (vgl. b.v. WIEGERSMA 1958), is alleen bedoeld om
te meten hoe vaardig de proefpersoon is op het gebied in kwestie. Hoe kan men
de validiteit van een dergelijk instrument bepalen?
Het heeft weinig zin de predictieve validiteitsgedachte hierop toe te passen: men
wil helemaal niet iets anders voorspellen. Het heeft echter wel zin te vragen, ‘of het
werkelijk een cijfer- (of lees-)vaardigheidstest is’, d.w.z. of de testopgaven, en het
instrument als geheel, het bedoelde begrip adequaat representeren; en dat is de
validiteitsvraag. Komen bijvoorbeeld alle hoofd-aspecten van kunnen-cijferen er wel
in voor (verschillende typen sommen, verschillende operaties)? En hebben deze
wel het juiste gewicht, t.o.v. wat men onder cijferen en cijfervaardigheid verstaat?
Als men de begrippen cijfervaardigheid, cijferen en cijfer-opgaven gedefinieerd
denkt aan de hand van een verzameling van alle (typen) opgaven, die onder het
begrip vallen, dan kan men stellen, dat de validiteit van de test ervan afhangt of de
in de test opgenomen reeks van vragen kan worden beschouwd als een, voldoende
grote en voldoende gedifferentieerde, representatieve steekproef van opgaven uit
de verzameling van alle mogelijke vragen. Deze opvatting maakt weer een empirische
c.q. statistische benadering mogelijk. Wanneer de validiteitsvraag hierop neerkomt,
spreekt men gewoonlijk van inhoudsvaliditeit (content validity). Dit begrip is aanzienlijk
ouder dan dat van de begripsvaliditeit en wordt door Cronbach
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en Meehl van dit laatste gescheiden gehouden. Het is echter duidelijk, dat wij hier
volgens onze definitie met een eenvoudig geval van begripsvaliditeit te doen hebben.
Ook bij instrumenten, die niet ahéén aan de eis moeten voldoen, dat zij een goed
gekozen (en verstandig gerangschikte) steekproef van vragen uit een omschreven
gedragsgebied moeten bevatten, speelt inhoudsvaliditeit vaak een belangrijke rol;
maar dan als bijdrage tot de begripsvaliditeit. Een intelligentie-test, bijvoorbeeld,
mag geen vragen bevatten, die puur op geheugen-prestaties berusten - tenzij er
goede redenen zijn om aan te nemen, dat deze prestaties zelf weer op een intelligent
proces berusten (zelf verkregen algemene ontwikkeling, zelf aangebrachte
structurering, c.q. logische structurering van gegevens, en dgl.). Overwegingen als
deze laatste maken het vaak moeilijk vast te stellen of een testvraag ‘werkelijk een
intelligentie-vraag’ is; maar dat neemt niet weg, dat om dit uit te maken wel degelijk
naar de inhoud wordt gekeken, en, bij de constructie van een nieuw instrument,
naar inhoud wordt ontworpen en geselecteerd. De vraag of het instrument qua
inhoud, qua dekking van het bedoelde, overeenstemt met het begrip, dus de
inhoudsvaliditeits-vraag, is van essentieel belang voor elk instrument, dat niet alléén
maar een specifieke voorspeller is (vgl. 8;2;2). Dit gezichtspunt wordt in de
testpsychologie ten onrechte wel eens verwaarloosd (vgl. GUTTMANN'S critiek (1953)
op GULLIKSEN 1950) - omdat men er dikwijls quantitatief geen vat op heeft, en er
dus geen formules voor kan opstellen.
Intussen zijn aan het voorbeeld van de intelligentietest gemakkelijk andere typen
van empirische bijdragen tot de begripsvaliditeit te illustreren. Construeert men een
nieuwe test met de pretentie, dat deze de intelligentie meet, dan is een voor de hand
liggende eis, dat deze hoog zal moeten correleren (omstreeks r = .80, om de
gedachten te bepalen) met andere, reeds als zodanig aanvaarde intelligentie-tests.
Dit geldt trouwens ook als een (predictief) criterium voor, bijvoorbeeld, een
leesvaardigheidstest, die overigens hoofdzakelijk op zijn inhouds-merites (en op
betrouwbaarheid en consistentie: 8;3 en 8;4) wordt beoordeeld. Men noemt dit wel
eens ‘congruent validity’ - een moeilijk te vertalen term: misschien is
soortgenoot-validiteit het beste. In onze terminologie is dit een speciaal soort
predictieve validiteit, die echter voornamelijk betekenis heeft als bijdrage tot de
begripsvaliditeit.
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Ook de predictieve validiteiten ten aanzien van niet-soortgenootcriteria zijn uiteraard
belangrijk als bijdragen tot de begripsvaliditeit. We weten, theoretisch, dat
intelligentie-zoals-bedoeld van belang is voor het leveren van intellectuele prestaties,
bijvoorbeeld op school of in de studie; en we weten, dat intelligentietests gewoonlijk
een duidelijk positieve correlatie vertonen met schoolprestaties, zowel gelijktijdig
als in de toekomst gemeten. Van een nieuwe intelligentie-test wordt dus verwacht,
dat hij dit ook doet. In het algemeen: als er andere instrumenten zijn, die aanvaarde,
zij het verschillende, operationele definities van een begrip belichamen, dan wordt
van een nieuw instrument verwacht, dat het in al zijn empirische relaties in grote lijn
dezelfde patronen van samenhangen zal vertonen als zijn soortgenoten. Weten wij
bijvoorbeeld, dat de kans op een gunstig effect van psychotherapie behalve van de
graad van neuroticisme en van de aard van de moeilijkheden ook van de intelligentie
-gemeten volgens test A, B of C - afhangt, dan zal dit samengestelde verband ook
met test D moeten kunnen worden aangetoond, wil test D ‘begrips-valide’ zijn.

8;2;5 Beoordeling van begripsvaliditeit: een theoretisch probleem.
Zijn er géén andere instrumenten voor het begrip in kwestie en evenmin reeds met
voldoende zekerheid vastgestelde patronen van empirische samenhangen, waaraan
een variabele moet voldoen, dan is dikwijls voorlopig inhoudsvaliditeit het enige
aangrijpingspunt; misschien aangevuld met predictieve validiteit ten opzichte van
een door beoordeling verkregen criterium. Maar ook dan is er toch gewoonlijk een,
meer of minder uitgebreide of pretentieuze, theoretische achtergrond. Een begrip
wordt immers ingevoerd om onderscheidingen te kunnen maken, die zinvol zijn,
d.w.z. die zich lenen tot het formuleren van verwachte verbanden (hypothesen), die
toetsbaar zijn. Dit betekent, dat in een dergelijk geval bij een verdere empirische
uitwerking van het nomologische netwerk rondom het begrip in kwestie, andere
beoordelingscriteria voor de begrips-validiteit van de variabele beschikbaar zullen
komen. De variabele moet zich ook dan empirisch gedragen zoals, op grond van
de theoretisch veronderstelde relaties van het begrip, mag worden verwacht. Doet
zij dit niet, of niet in voldoende mate, dan is waarschijnlijk de begripsvaliditeit van
de variabele voor het begrip in kwestie niet in orde.
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Dit laatste kan, maar behoeft intussen niet tot de ecartering van het instrument te
leiden. Het kan ook zijn, dat wel degelijk belangrijke en consistente empirische
samenhangen worden gevonden, zij het in andere zin dan in het oorspronkelijke
begrip (en in de oorspronkelijke theorie) bedoeld. Wij hebben op deze mogelijkheid
reeds eerder de aandacht gevestigd (3;3;5 en 4;2;4). Het begrip-zoals-bedoeld is
in het onderzoekproces niet een constante, waaraan de variabele zich per se moet
aanpassen. Vaak geven empirische bevindingen met bepaalde variabelen aanleiding
tot verschuivingen, verscherpingen, omstructureringen - vaak ook
naams-veranderingen - van de bijbehorende begrippen; vgl. b.v. het gebruik van
een ‘leugenscore’ als ‘rigiditeits’-maatstaf (BARENDREGT 1961, hfdst. 12). Verandert
het begrip zelf, dan wijzigen zich ook de criteria voor de begripsvaliditeit van de
variabele. Het nomologisch netwerk krijgt in zijn empirische uitwerking een andere
structuur dan oorspronkelijk was voorzien. Maar aan de hand van dit nieuwe
nomologische netwerk kan men dan toch weer tot een beoordeling van de
begripsvaliditeit van de variabele komen.
Het zal na het bovenstaande wel duidelijk zijn, dat voor het probleem hoe men
tot een quantitatieve schatting van de begripsvaliditeit van een variabele moet
komen, geen eenvoudige formule kan worden opgesteld. Behalve van theoretische
bedoelingen - die zich kunnen verschuiven - hangt de beoordeling af van zulke
heterogene ‘bijdragen tot de begripsvaliditeit’ als: beoordeling van de adequaatheid
naar inhoud (inhoudsvaliditeit), ‘soortgenoot-validiteit’, predictieve
validiteits-uitkomsten in verschillende populaties ten opzichte van vaak sterk
uiteenlopende criteria (vgl. ook 8;2;2, p. 270), en in het algemeen van ‘patronen’
van empirische bevindingen met betrekking tot de variabele in kwestie. Dit alles is
niet in een algemeen geldige formule te combineren. Hoogstens kan men in bepaalde
gevallen door vergelijkende weging van bijdragen tot redelijk gegronde
ongelijkheidsbeoordelingen komen van het type: instrument A heeft een hogere
begripsvaliditeit ten opzichte van begrip X dan instrument B.
Gezien het feit, dat dikwijls predictieve validiteits-uitkomsten gebruikt worden voor
de beoordeling van de begrips-validiteit van een variabele, rijst de vraag of het
gehele predictieve validiteits-begrip niet onder begrips-validiteit kan worden
gesubsumeerd. Inderdaad kan men, desgewenst, ook de gevallen waarin men met
predictieve validatie kan volstaan als
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bijzondere gevallen van begrips-validatie opvatten, waarbij dan niet zozeer de
betekenis als wel het voorspellende karakter van het begrip vooropstaat. Deze
beschouwingswijze is in ieder geval minder onvruchtbaar dan de omgekeerde, die
zoals hierboven werd uiteengezet (8;2;3) lange tijd de theoretische bezinning over
het validiteitsvraagstuk heeft tegengehouden. Het heeft slechts zelden zin om in
gevallen, waarin géén meetbare, essentiële criteria ter beschikking staan, te stellen
dat het validiteitsprobleem in predictieve zin, door correlatie-berekening, zou zijn
op te lossen (8;2;2), àls men wel criteria had - hoe onaanvechtbaar zulk een bewering
ook is. Het heeft echter wel dikwijls zin om ook bij schijnbaar simpele predictieve
validiteits-problemen naar meer te vragen en meer te onderzoeken dan alleen de
voorspeller-criterium-correlatie(s). Men kan zelfs ook kwesties van
meet-betrouwbaarheid (8;3) en interne consistentie (8;4) vanuit de gezichtshoek
van begrips-validiteit bezien, in dier voege, dat men ook daarbij uitdrukkelijk uitgaat
van de intentie van de onderzoeker, van een doel-analyse, van het
1
‘begrip-zoals-bedoeld’. Deze werkwijze is vruchtbaarder dan die, waarbij naar de
ontwikkeling van min of meer autonome betrouwbaarheids-, scorings- of
schaalconstructie-technologieën wordt gestreefd.
In feite belanden wij met de vraag naar de begripsvaliditeit van een variabele
midden in de problemen van de theoretische evaluatie, die. in 4;2 ter sprake zijn
gekomen. De vraagstelling van de begripsvaliditeit is in dat probleemgebied echter
wel een duidelijk afgrensbaar onderdeel, dat telkens voor iedere variabele, voor
ieder instrument apart kan worden bekeken. Ook is het nuttig, dat er, zoals in 8;1;3
werd naar voren gebracht, wordt gezocht naar een antwoord enerzijds in
uitgesproken empirische, anderzijds in quantitatieve zin. Als gezichtspunt is dit
belangrijk; ook al moet men evenals bij de beoordeling van theorieën, in de meeste
gevallen genoegen nemen met weliswaar op empirie gebaseerde, maar weinig
dwingende vergelijkende oordelen, die alleen door het forum kunnen worden
gesanctioneerd.

1

Jane loevinger gaat nog verder en stelt, dat een ‘method of test-construction based on construct
validation’, indien systematisch uitgewerkt, ‘can dispense with test-retest and parallel form
reliability’ (LOEVINGER 1957, p. 689).
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8;3 Nauwkeurigheid en stabiliteit: meet-betrouwbaarheid
8;3;1 Differentiatie van de meetschaal.
De vraag naar de mate van nauwkeurigheid waarmee een instrument meet, laat
zich vanuit verschillende gezichtspunten bezien. Een doorzichtige en moderne
algemene definitie is de volgende: Een instrument meet des te nauwkeuriger,
naarmate één meetuitkomst gemiddeld meer relevante informatie verstrekt met
betrekking tot de waarde van de bijbehorende variabele. Daarbij moet dan nader
worden bepaald, ten eerste, wat wij zullen verstaan onder (hoeveelheid) ‘informatie’,
ten tweede, wat de toevoeging ‘relevant’ in dit verband betekent.
Wij beperken ons voorlopig tot het eerste probleem en tot de empirische
maatstaven die voor nauwkeurigheid-òngeacht-relevantie kunnen worden opgesteld.
Dit is uitsluitend een kwestie van de gebruikte meetschaal en wel van de mate
van differentiatie tussen meetuitkomsten, die de gebruikte schaal mogelijk maakt.
Het zal duidelijk zijn, dat de gedifferentieerdheid van de schaal nauw samenhangt
met wat wij onder nauwkeurigheid verstaan. Als men bijvoorbeeld in een gegeven
materiaal van meetuitkomsten de differentiatie vermindert door klassen samen te
vatten, bijvoorbeeld door in decimeters in plaats van centimeters te gaan meten of
door een nominale indeling naar (b.v.) godsdienst in 5 klassen te reduceren tot een
dichotomie (R.K. of niet-R.K.), dan ‘gaat er informatie verloren’;de meetschaal wordt
grover, minder nauwkeurig.
Een voor de hand liggende maatstaf voor de mate van differentiatie van de schaal
is het aantal onderscheiden categorieën of klassen, K. Zoals bekend neemt men
tegenwoordig gewoonlijk niet dit aantal zelf als maatstaf, maar de logarithme ervan
voor het grondtal 2. Men definieert de variëteit V van de schaal aldus (variety, vgl.
2

b.v. ASHBY 1957, p. 126): V = log K. Deze grootheid heeft in het geval dat K een
macht van 2 is een zeer concrete, simpele betekenis, namelijk: het aantal vragen,
dat men met ‘Ja’ of ‘Neen’ moet beantwoorden - in de terminologie van Shannon's
informatie-theorie (SHANNON en WEAVER 1949): het aantal ‘binary digits’, of ‘bits’ om de klasse, waarin een meetuitkomst ligt, te kunnen identificeren. Ingeval van
acht genummerde klassen heeft men
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aan log 8 = 3 vragen genoeg, bijvoorbeeld te beginnen met: ‘Behoort het element
tot één van de eerste vier klassen?’, enz.
Is behalve de schaal zelf ook de verdeling in het, oneindig gedachte, universum
bekend, dan laat deze informatie-maatstaf zich verfijnen, namelijk door over te gaan
op Shannon's entropie:

waarin p1 de kans is, dat een element, volgens de universum verdeling, tot de i-de
klasse behoort. Men kan gemakkelijk aantonen, dat in het bijzondere geval, dat de
kansen voor alle klassen gelijk zijn (dus: p1 = 1/K voor alle i), H in V overgaat,
wanneer wij de constante C = 1 stellen. Dit is tevens de voorwaarde voor de p1,
waarvoor H maximaal wordt: afwijkingen van gelijkheid van kansen verminderen
de entropie, dus de differentiatie of nauwkeurigheid van de schaal, volgens deze
maatstaf. Dat deze vermindering reëel is laat zich gemakkelijk door een extreem
voorbeeld aantonen. Stel dat b.v. p1 =0,9 is, zodat voor p2 t.m. pK nog maar 0,1
overblijft (
p1 = 1); dan zal in 9 van de 10 gevallen de uitkomst ‘oninteressant’
zijn. De gemiddelde hoeveelheid informatie, die één meetuitkomst verstrekt, is dus
aanzienlijk geringer dan wanneer de kansen gelijkmatiger over de klassen verdeeld
zijn; de differentiatie van de schaal is relatief gering.
Doordat voor de bepaling van de entropie, als informatie-theoretische
differentiatie-maat, alleen gebruik wordt gemaakt van het aantal klassen en van de
relatieve frequenties daarin, maakt het geen verschil of de schaal in kwestie een
nominale, ordinale, interval- of verhoudingsschaal is. Bij de beide laatste (metrische)
schaal-typen, waarbij men zinvol van ‘afstanden’ tussen schaalwaarden kan spreken,
ligt het echter voor de hand hiervan bij de bepaling van de differentiatie gebruik te
maken. Vandaar, dat men bij metrische schalen gewoonlijk werkt met differentiatieof
spreidingsmaten, die gebaseerd zijn op het (universum-)gemiddelde, μx, en op de
grootte van de afwijkingen daarvan. Zoals bekend wordt vaak met de variantie
gewerkt:

of met de wortel daaruit: σx, de standaard-afwijking. Deze differentiatie-
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maat berust op een andere gedachtengang: het afstands-begrip, het ‘uiteen-liggen’
van de X-waarden.
De grootte-verhouding van H en σx is afhankelijk van de universumverdeling: zij
1

meten niet hetzelfde. De variantie- of standaardafwijkingsmaat voor de differentiatie
verdient in het algemeen de voorkeur als het afstands-begrip reële betekenis heeft
en men de afstands-variatie wil verdisconteren. Een scherpe regel is hiervoor echter
niet te geven.
Blijkbaar is er zelfs voor de schijnbaar zo eenvoudige vraag naar de differentiatie
- d.i. voor de meetnauwkeurigheid, ongeacht relevantie - niet één eenvoudige
oplossing aan te bieden. Anders uitgedrukt: ook een begrip als ‘differentiatie van
de schaal’, of ‘meetnauwkeurigheid (ongeacht relevantie)’ heeft klaarblijkelijk een
surplus-betekenis ten opzichte van elk van zijn operationele definities. Dit zal eerst
recht blijken als wij de restrictie ‘ongeacht relevantie’ laten vallen en naar de
‘nauwkeurigheid van een meting’ (8;3;2) of ‘van een meet-instrument’ (8;3;3) vragen.

8;3;2 Ware waarde en toevalsfout.
In het algemeen kunnen wij niet aannemen, dat alle informatie, zoals die wordt
verschaft door een meting in de schaal van het instrument, relevant is voor het
metingsdoel. Wat met ‘relevant’ wordt bedoeld is misschien weer het beste duidelijk
te maken door een score op of waarde van een variabele op te vatten als een door
middel van het corresponderende instrument overgebracht bericht, van ‘zender’
naar ‘ontvanger’. De vraag, in hoeverre de verkregen informatie relevant is,
correspondeert dan met de vraag, in hoeverre het ontvangen bericht overeenstemt
met de ‘ware’, verzonden boodschap.
In de informatie-theorie onderscheidt men tweeërlei foutenbronnen in de
overbrenging: distorties en ruis (noise). Als er een systematische fout in de
overbrengings-procedure besloten ligt, bijvoorbeeld in die zin dat er geen identiteit
bestaat, maar wel een bepaald functioneel verband tussen verzonden en ontvangen
signaal, dan spreekt men van ‘distortie’.

1

Voor de relaties tussen H en σx voor verschillende verdelingen zij verwezen naar SHANNON
en WEAVER, 1949, p. 54-56, en naar ATTNEAVE 1959, p. 95-96. Wij moeten ons in dit hoofdstuk
beperken tot het weergeven van enkele belangrijke gezichtspunten en de mathematische (of
psychometrische) uitwerkingen daarvan laten rusten. Behalve V, H en σx bestaan er ook
andere differentiatie-maten, die voor sommige schaal- en universum-typen de voorkeur
verdienen, maar die hier niet kunnen worden behandeld.
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Van ‘ruis’ spreken we als (we aannemen, dat) een dergelijke functionele
afhankelijkheid niet bestaat: de fouten in de overbrenging zijn toevallige fouten. Uit
de formulering blijkt reeds, dat de onderscheiding tussen distortie en ruis uit de
informatie-theorie correspondeert met die tussen systematische en toevallige fouten
in de statistiek.
Wij zullen hier de distorties - ‘verdraaiingen’ zou een goede vernederlandsing zijn
- buiten beschouwing laten. Zij berusten bij definitie op een systematische fout, die
of in de ruimere experimentele opzet kan schuilen - om zo te zeggen buiten
verantwoordelijkheid van het instrument in kwestie - of in gebreken in de
(begrips-)validiteit van het instrument. Als er bijvoorbeeld aanleiding is, om aan te
nemen dat de score op een vragenlijst, die bedoeld is om te meten hoe ‘autoritair’
de proefpersoon is (ADORNO e.a. 1950), mede wordt beïnvloed door de neiging om
gedrukte uitspraken eerder te bevestigen dan te ontkennen (set to acquiescence,
vgl. b.v. BASS 1955), dan is dit een fout van het instrument, die afbreuk doet aan de
realisering van het bedoelde begrip (autoritair); de schoen wringt bij de validiteit en
niet bij de meet-nauwkeurigheid. Toevallige fouten, zoals die bijvoorbeeld kunnen
ontstaan doordat de proefpersoon op een bepaald item ‘Ja’ antwoordt terwijl hij
evengoed ‘Neen’ had kunnen antwoorden, of doordat hij zich bij het opschrijven of
aanstrepen vergist, zijn daarentegen te beschouwen als ‘ruis’. Men kan ze opvatten
als een effect van gebreken in de nauwkeurigheid (precisie) van het instrument.
In termen van meting hebben wij hier te doen met de vraag in hoeverre de
gevonden waarde van de variabele, in de gegeven schaal, door de invloed van
toevallige fouten is vertekend ten opzichte van de ware waarde. De ‘ware waarde’,
of in het quantitatieve (metrische) geval, de ‘ware score’, correspondeert met het
verzonden bericht of signaal; de ‘gevonden waarde’ (of ‘score’) met het ontvangen
bericht of signaal.
Deze begrippen hebben een duidelijke zin in het geval van metings-, schattingsof benaderings-methoden (-instrumenten) met betrekking tot attributen van objecten,
waarvan wij geen reden hebben om eraan te twijfelen, dat zij een ware waarde
‘hebben’; b.v.: afstanden, afmetingen, aantallen, tijdsduur- en hoeveelheidsmaten,
of, om een nominaal voorbeeld te noemen: een te determineren species in de
zoölogie. Anders uitgedrukt: de operationele definitie van de variabele zoals die in
het instrument geïncorporeerd is, wordt gezien als een methode tot benadering
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van een ware waarde, die misschien nu niet in feite, maar wel in principe langs meer
directe, meer precieze weg kan worden bepaald en die in ieder geval ‘bestaat’.
Wat kan men doen om de invloed van toevallige fouten te bepalen en te bestrijden,
in geval die meer precieze meetmethode niet toepasbaar is? Het antwoord is bekend
uit de meting in de natuurkunde: men kan de invloed van toevallige fouten - niet die
van systematische distorties - langs statistische weg verminderen door de meting
van het object in kwestie een aantal keren te herhalen.
Door herhaalde metingen kan men, ten eerste, tot op zekere hoogte de
veronderstelling controleren, dat er sprake is van toevallige fouten. De verdeling
van de meetuitkomsten moet het karakter hebben van toevallige afwijkingen rondom
een centrale tendentie - die door de ware waarde wordt bepaald. Als er bijvoorbeeld
in een intervalschaal sprake is van toevallige meetfouten, dan moeten de
meetuitkomsten zich volgens een normale (Gauss-)verdeling rangschikken om de
- onbekende - ware score. Weliswaar is de omgekeerde conclusie, van normaliteit
van de verdeling naar toeval als ‘oorzaak’, niet altijd verantwoord; maar men heeft
toch een controle. Neemt men vervolgens inderdaad aan dat de fouten toevalsfouten
zijn, dan kan men, ten tweede, door de veelheid van metingen tot een betere
benadering van de ware waarde geraken. In het geval van de intervalschaal is de
meest adequate benadering, zoals bekend, het gemiddelde van de verkregen
meetuitkomsten. De nauwkeurigheid van de benadering van de ware waarde laat
zich opvoeren door het aantal herhalingen te vergroten en de meetuitkomsten te
middelen.
Wil men deze gedachtengang toepassen op meting in de sociale wetenschappen,
dan doen zich enkele eigenaardige moeilijkheden voor. De eerste is deze, dat de
‘ware waarde’ niet alleen niet zonder het instrument in kwestie kan worden bepaald,
maar ook niet goed onafhankelijk van het instrument kan worden gedefinieerd.
Anders uitgedrukt: het ‘verzonden bericht’ is niet alleen slechts te benaderen met
behulp van het bericht, dat via één bepaalde overbrengingswijze werd ontvangen,
maar het is ook vaak gewrongen om aan te nemen, dat er een ‘waar’ verzonden
bericht bestaat. Zo is het bijvoorbeeld weinig zinvol om aan een proefpersoon
gedurende zijn testonderzoek - de stabiliteits-kwestie blijft hier buiten beschouwing
(vgl. 8;3;4) - een ‘ware’ Wechsler-intelligentie toe te schrijven, die afwijkt van wat
de test heeft opgeleverd.
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Aan de andere kant moeten wij echter wel aannemen, dat ook bij dergelijke metingen
het eindresultaat, de gevonden waarde van de variabele, voor een deel door
toevalligheden wordt bepaald. Wij schrijven dus toch, in een geval als dit (met een
score in een intervalschaal):

gevonden score = ‘ware score’ + fout-score.
De vraag is nu echter, hoe deze ‘ware score’ moet worden gedefinieerd.
De meest gebruikelijke oplossing is de ‘ware waarde’ op de variabele voor een
gegeven meetobject in principe te definiëren via herhalingen van de meting. Beperken
wij ons voor de uitwerking van deze gedachte weer tot de metrische schalen, dan
is het duidelijk dat ook hier (vgl. p. 283), onder de aanname van uitsluitend toevallige
fouten, het gemiddelde van de meetuitkomsten van een zo groot mogelijk aantal
herhalingen de beste benadering is. De aanname ‘uitsluitend toevallige fouten’ is
equivalent met de aanname, dat dit gemiddelde bij toename van het aantal
herhalingen tot een limiet moet naderen, zodat wij kunnen stellen, dat de ‘ware
score’ bij definitie de limiet van de gemiddelde score is. In formule, als X1ms de m-de
meetuitkomst voor object i is:

Is de ‘ware score’ eenmaal gedefinieerd, dan is de fout-score, E1m:

en de mate van onbetrouwbaarheid of de standaardfout van de meting van object
i is te definiëren als de standaardafwijking σE1 van de E1m- scores.
Bij zwakkere schalen - nominaal, ordinaal - mag men niet middelen, zodat deze
definitie-formule daarvoor niet bruikbaar is. Men kan echter ook daar, in principe,
van de extra informatie, die herhaalde metingen met zich meebrengen, gebruik
maken, ten eerste om te controleren of er sprake is van toevalsfouten, ten tweede
om met meer zekerheid een ‘ware waarde’ te bepalen, respectievelijk te definiëren,
en ten derde om een probabilistische maatstaf voor de onbetrouwbaarheid van één
objectmeting op te stellen.
De lezer zal zich intussen wel al hebben afgevraagd, hoe de, nog niet genoemde,
tweede typische moeilijkheid voor metingen in de gedragswetenschappen moet
worden opgelost, de moeilijkheid namelijk dat men de meting van object i in feite
bijna nooit (M maal) kan herhalen. Het feit, dat men M niet werkelijk tot oneindig
kan laten naderen is niet het

A.D. de Groot, Methodologie

285
grote probleem - daar zijn benaderingsmethoden (voor T1 en σE1) voor - maar: M
komt dikwijls helemaal niet van de grond. Ten eerste zijn veel instrumenten erop
gericht een toestand-nú te bepalen, bijvoorbeeld van een individu, een situatie, de
publieke opinie. Wanneer men vorderingen in een leerproces, spanningen in een
groep, of politieke gevoelens en attitudes wil meten, neemt men niet aan, dat dit
stabiele kenmerken zijn. Herhalingen van de metingen zijn bij zulke
gedragsvariabelen dus al onmogelijk omdat de te meten objecten in de tijd uit zichzelf
veranderen. Ten tweede brengt de meting zelf vaak een onherstelbare verandering
in de objecten (proefpersonen, respondenten, groepen) te weeg: zij ‘kennen de
test’, zijn niet meer onbevangen, zien het nu anders of hebben het nu te gemakkelijk.
Tengevolge van deze moeilijkheden zijn empirische benaderingen van T1 en van
σE1 volgens de formules hierboven slechts hoogst zelden mogelijk. Vaak kan men
de meting met een instrument hooguit één maal herhalen (M = 2); soms is ook dat
onmogelijk. Men kan echter niettemin via de bovenstaande gedachtengang tot
praktisch uitvoerbare bepalingen van de meetbetrouwbaarheid van instrumenten
komen - zoals in de volgende paragraaf zal blijken.

8;3;3 Maten voor de meetbetrouwbaarheid van een instrument.
In 8;3;1 hebben wij gesteld, dat een instrument des te nauwkeuriger meet, ‘naarmate
één meetuitkomst gemiddeld meer relevante informatie verstrekt met betrekking tot
de waarde van de bijbehorende variabele’. Verder hebben wij in die paragraaf onder
het informatie-gezichtspunt de mate van differentiatie van de gebruikte schaal kort
bestudeerd - ongeacht de ‘relevantie’ daarvan. In 8;3;2 is duidelijk geworden, voor
het geval van één meet-object, wat in het verband van dit hoofdstuk onder ‘relevantie’
van informatie moet worden verstaan. Het gaat hier uitdrukkelijk niet om de betekenis
van de variabele, maar om de afsplitsing van door toevalsfluctuaties veroorzaakte
schijn-informatie. Het feit, dat deze afsplitsing in de gedragswetenschappen met
betrekking tot één meet-object slechts zelden uitvoerbaar bleek te zijn, behoeft ons
niet te verontrusten; wij zoeken immers naar een maatstaf voor de
meetbetrouwbaarheid van het instrument, d.w.z. naar de betrouwbaarheid (relevantie)
van meetuitkomsten met dit instrument, ‘gemiddeld’ (zie de definitie boven) over
alle mogelijke objecten in het universum.
Laten wij eerst aannemen, dat M = 2 mogelijk is. We veronderstellen
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dus, dat de metingsprocedure zich éénmaal laat herhalen, zonder dat de objecten
intussen uit zichzelf veranderd of (nog) door de eerste meting beïnvloed zijn. In de
praktijk van het onderzoek kan zich dit bijvoorbeeld voordoen bij een keuze-test of
-vragenlijst, die erop gericht is via een groot aantal snel te beantwoorden vragen
een (metrische) attitude- of belangstellings-variabele te bepalen. Als het aantal
vragen groot genoeg en de beantwoording snel genoeg is geweest, is er vaak wel
aanleiding om aan te nemen, dat de proefpersoon bij een hertest, na bijvoorbeeld
een week of een maand, niets of zeer weinig meer weet van wat hij precies de eerste
keer heeft gedaan, zodat de tweede beantwoording opnieuw onbevangen kan en
zelfs moet zijn. Zijn er bovendien goede redenen om aan te nemen, dat de attitude
of belangstelling in kwestie bij de proefpersonen zich over de relatief korte periode
tussen test en hertest niet heeft gewijzigd, dan kan men volgens een geschikte
methode de correlatie tussen twee reeksen uitkomsten van N proefpersonen
berekenen; d.w.z. tussen Xi1 en Xi2 (i=l,2,... N). Deze correlatie-coëfficiënt, de
meetbetrouwbaarheidscoëfficiënt, levert dan onder de genoemde veronderstellingen
- géén Verandering van de gemeten objecten - een maatstaf op voor het relatieve
effect van toevalsfluctuaties, over alle N proefpersonen gemiddeld; in dier voege
dat de coëfficiënt groter zal zijn (dichter bij + 1 zal liggen) naarmate die invloed in
het algemeen geringer is. Men kan de meetbetrouwbaarheidscoëfficiënt van het
instrument, onder de genoemde veronderstellingen, definiëren als de grootte van
deze correlatie in het betreffende universum, waaruit de N proefpersonen een
steekproef vormen. De gevonden steekproef-correlatie is een schatting van de
universum-correlatie. Het behoeft nauwelijks betoog, dat de betrouwbaarheid van
deze schatting, evenals dit bij validiteits-coëfficiënten het geval is, afhangt, ten eerste
van de representativiteit van de steekproef, ten tweede van zijn grootte (N). Ook
hier kunnen zich bij de berekening complicaties voordoen, die correcties wenselijk
maken; evenals dit het geval is bij (predictieve) validiteitscoëfficiënten (vgl. 8;2;1,
p. 265).
De meetbetrouwbaarheidscoëfficiënt laat zich op verschillende manieren verder
interpreteren (vgl. b.v. GULLIKSEN 1950, hfdst. 3). De belangrijkste afgeleide grootheid
- opnieuw, voor een intervalschaal - is de zogenaamde standaardmeetfout van het
instrument of van de variabele in kwestie. Onder zekere aannamen, met name de
(aanvechtbare) aanname, dat de foutscores, Eim, voor verschillende meetobjecten
(i) niet systematisch
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afhankelijk zijn van de grootte van de ware scores, Ti, kan men de limiet van de
stand aard afwijking van de (normale) verdeling der Eim-waarden berekenen als het
aantal meetobjecten, N, tot oneindig nadert. Deze standaardmeetfout, σE, blijkt dan
gelijk te zijn aan:

als σx = de standaardafwijking van de Xi1 (in het universum), voor i = 1, 2, 3,... N,
en rxx = de betrouwbaarheidscoëfficiënt (in het universum) is.
Deze formule is bijzonder bruikbaar en verhelderend. Terwijl het uit een oogpunt
van differentiatie van de (interval-)schaal op de grootte van σx aankomt, zoals we
in 8;3;1 hebben gezien, gaat het uit het oogpunt van meetbetrouwbaarheid om de
verhouding tussen σE en σx, en deze is σE/σx =
Hoe kleiner, relatief,
dit getal is, des te hoger is de betrouwbaarheid van het instrument. Men kan door
σx en rxx te schatten uit een steekproef tot concrete uitspraken komen over de mate
van onbetrouwbaarheid van een met het instrument in kwestie gevonden score. σE
wordt daarom ook wel de ‘standaard-meetfout van een gevonden score’ genoemd.
Voor zwakkere schalen (niet-interval-schalen), waarvoor de hier geschetste
gedachtengang uiteraard weer niet geldt, kunnen min of meer analoge methoden
worden toegepast, die hier echter niet zullen worden besproken.
Tot zover werd de theorie van de meetbetrouwbaarheid gebaseerd op de
veronderstelling, dat rxx in een steekproef kan worden bepaald, d.i. op de
veronderstelling dat M =2 is, dus dat één herhaling van de meting, zonder
verandering van de (N) meetobjecten, mogelijk is. De volgende vraag is, wat men
moet doen, als ook deze veronderstelling niet vervuld kan worden geacht.
Zoals we reeds hebben gezien (8;3;2) is dit vooral voor gedragsvariabelen, en
met name voor test- en vragenlijst-variabelen een klemmende vraag. De
herhaal-methode - in de testpsychologie gewoonlijk testhertest-methode genoemd
- is bij zulke variabelen vaak niet toepasbaar. Werkt men met een kort tijds-interval
tussen beide metingen dan is het geheugen-effect storend; werkt men met een lang
tijds-interval dan kan men niet meer aannemen, dat de meetobjecten dezelfde zijn
gebleven.
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Het laatste zou geen bezwaar zijn, als men mocht veronderstellen, dat alle
meetobjecten op dezelfde wijze zouden zijn veranderd (preciezer uitgedrukt: volgens
eenzelfde lineaire transformatie); maar ook deze veronderstelling is gewoonlijk
onaanvaardbaar. Klaarblijkelijk moet nu ook de betrouwbaarheidscoëfficiënt, rxx, op
een meer ingewikkelde manier worden geschat. In de psychometrie zijn hiervoor
verschillende methoden ontwikkeld.
Men kan, ten eerste, in plaats van een herhaalde meting met hetzelfde instrument,
achtereenvolgens twee metingen verrichten (aan de N objecten) met twee
parallelinstrumenten. Parallelinstrumenten zijn instrumenten, die géén vragen (items)
gemeen hebben - zodat een onmiddellijk geheugen-effect uitgesloten is - maar
waarvan (1) de (begrips-)validiteiten als gelijk kunnen worden beschouwd en (2) de
verdelingen van waarden (c.q. scores) in het universum als gelijk kunnen worden
beschouwd, of door een acceptabele transformatie gelijk kunnen worden gemaakt.
De correlatie tussen de waarden verkregen bij metingen met twee zulke instrumenten
wordt dan als schatting van rxx gebruikt.
Men kan, ten tweede - als zelfs een dergelijke quasi-herhaling van de totale meting
niet uitvoerbaar of ongewenst is - van een instrument, dat uit onderdelen (items)
bestaat, twee ‘halve’ parallel-instrumenten maken. De verzameling items of
onderdelen wordt dan in twee delen gesplitst, zodanig dat de beide helften zo goed
mogelijk aan de inhoudelijke en statistische eisen voor parallel-instrumenten voldoen.
Men correleert vervolgens de waarden (c.q. scores) der meet-objecten op deze
beide ‘gehalveerde’ instrumenten en schat de grootte van de correlatie-coëfficiënt,
die men zou hebben gekregen, als de twee helften de normale, dus dubbele lengte
zouden hebben gehad. Een zo verkregen betrouwbaarheidsschatting wordt
gewoonlijk de ‘split-halves-reliability’ (halveerbetrouwbaarheidscoëfficiënt) genoemd.
Een derde methode, afkomstig van Kuder en Richardson, is gebaseerd op de,
via de voorgaande stap begrijpelijke bevinding, dat de grootte van de
betrouwbaarheid van een uit items bestaand instrument in belangrijke mate afhangt
van de sterkte van de intercorrelaties van de items. Deze auteurs stellen zelfs (KUDER
en RICHARDSON 1937, p. 159): ‘Reliability is the characteristic of a test possessed
by virtue of the positive intercorrelations of the items composing it.’ De door hen
afgeleide en door vele anderen (o.a. JACKSON en FERGUSON 1941; TRYON 1957)
nader
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bewerkte formules leveren een voor bepaalde typen van instrumenten zeer bruikbare
ondergrens-schatting voor rxx, die op een berekening of schatting van de
item-intercorrelaties berust.
De beide laatstgenoemde methoden hebben gemeen, dat gebruik wordt gemaakt
van het feit, dat in instrumenten, die uit items bestaan, een zekere mate van interne
quasi-herhaling pleegt op te treden. Anders uitgedrukt: men komt tot
betrouwbaarheidsschattingen via bepalingen van de interne consistentie van het
instrument, d.w.z. van de mate waarin de onderdelen elkaar ondersteunen (vgl.
8;4). De uiterste consequentie van deze gedachtengang is, dat men ieder item als
een meetinstrument opvat en de totaalscore als het gemiddelde van de K
item-scores. Men neemt dan aan, dat alle items, wat hun relevante aandeel betreft,
hetzelfde meten - ze zijn immers positief gecorreleerd - zodat men in feite te doen
heeft met K herhalingen (replicaties) van de meet-procedure (vgl. 8;3;2). Gaat men
zo te werk, dan kunnen variantie-analytische methoden worden toegepast voor de
afleiding van betrouwbaarheidsformules.
Mutatis mutandis kunnen weer soortgelijke bewerkingen worden uitgevoerd met
instrumenten, die niet in een intervalschaal, maar in een nominale of ordinale schaal
meten. Wij moeten hier echter met deze constatering volstaan. Voor formules,
theoretische uitwerkingen en andere benaderingen van de
betrouwbaarheidsgedachte en voor technische details zij verwezen naar de op dit
gebied bijzonder uitgebreide literatuur (WIEGERSMA 1960a; FERGUSON 1947; GULLIKSEN
1950; LOEVINGER 1957; HOYT 1951; LORD 1955 en 1959; RAJARATNAM 1960, e.a.).

8;3;4 Het stabiliteitsprobleem.
Bij elk van de hierboven genoemde methoden om tot een schatting van de
universum-betrouwbaarheid te komen behoren bepaalde empirische condities. Bij
bepaling van de herhalings-betrouwbaarheid van een instrument wordt bijvoorbeeld
aangenomen, dat de meetobjecten niet intussen veranderd zijn; bij de
parallel-betrouwbaarheid wordt verondersteld, dat de twee instrumenten exacte
parallel-instrumenten zijn; bij de op interne consistentie gebaseerde schattingen
van de betrouwbaarheid moeten de items aan bepaalde condities voldoen. Als al
deze condities exact vervuld waren, dan zouden praktisch alle
betrouwbaarheidsbepalingen op hetzelfde neerkomen. De theoretische basis is in
principe steeds dezelfde: men stelt Xim = Ti + Eim, neemt aan dat de gemiddelde
foutscore Eim
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in het universum gelijk 0 is en dat Eim niet met Ti gecorreleerd is. De verschillen
tussen de diverse methoden liggen niet zozeer in de uitgangspunten, als wel in hun
uitwerking. Deze uitwerking sluit aan op verschillende secundaire veronderstellingen
over empirische condities - die in werkelijkheid nooit exact vervuld zijn.
Dit betekent, dat de verschillende betrouwbaarheidsformules in de praktijk
verschillende betekenis hebben: zij evalueren de invloed van verschillende soorten
toevallige fouten.
Uit een praktisch oogpunt is, zeker voor gedragsvariabelen, verreweg de
belangrijkste onderscheiding tussen de verschillende methoden die naar de aanof afwezigheid van een tijdsinterval tussen verschillende metingen. Bij methoden
als Kuder-Richardson en de halveer-coëfficiënt worden in het algemeen alle
benodigde gegevens in één zitting opgenomen. Weliswaar heeft deze zitting een
zekere duur, zodat wij dus de mogelijkheid van een leerproces, of van vermoeidheidsof verzadigings-verschijnselen niet geheel kunnen uitsluiten, maar toch is het meestal
wel redelijk om aan te nemen, dat het te meten attribuut tijdens deze zitting niet
zodanig is veranderd, dat de betrouwbaarheidscoëfficiënt daardoor is beïnvloed.
Nemen wij dit aan, dan is wat wij in rxx meten de (meet-)betrouwbaarheid van het
instrument. Bij toepassing van de parallelmethode en zeker bij de herhalings-methode
is er echter noodzakelijkerwijze een interval, waarin de te meten grootheid zèlf kan
veranderen.
Wat de twee soorten verandering betreft - onder invloed van de meting zelf
(‘geheugen-effect’), of van ‘spontane instabiliteit’ van de variabele (vgl. 8;3;3) - is
het duidelijk, dat wij de eerste eigenlijk liefst zouden willen uitschakelen. Wat de
tweede betreft is dit echter minder duidelijk. Het komt voor, dat men een variabele
wil meten, waarvan men aanneemt, dat deze voor een bepaald object (individu)
een vaste waarde heeft gedurende een zekere tijd, ondanks het feit, dat de
meetuitkomst ook binnen die tijd fluctuaties te zien geeft die niet aan het instrument
maar aan de ‘onbetrouwbaarheid’ van het object liggen. Die fluctuaties worden dan
als onbelangrijk beschouwd: men ziet ze als een gevolg van het feit,

1

Men kan dan voor metingen in een intervalschaal de betrouwbaarheids-coëfficiënt, definiëren
als het quotiënt van de ware variantie en de gevonden variantie, in het universum: rxx =
2

2

σ T/σ X.
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dat wij, met onze methode, nu eenmaal niet in staat zijn de ‘ware’, constante waarde
te vinden.
Stel, dat men de lengte van objecten (b.v. staven) moet bepalen onder
omstandigheden, waarin het niet mogelijk is de temperatuur onder controle te
houden, noch deze te bepalen. Wij weten, dat temperatuursverschillen fluctuaties
veroorzaken, maar omdat er geen middelen zijn om de temperatuur te bepalen,
kunnen wij die fluctuaties niet experimenteel uitschakelen. Onder zulke
omstandigheden zal men nu allicht in maatstaven voor de onbetrouwbaarheid van
de metingsprocedure de onzekerheid ten gevolge van ‘toevallige’
temperatuur-fluctuatie inbegrijpen.
In de gedragswetenschappen komen zulke situaties zeer vaak voor. Men wil
bijvoorbeeld een persoonlijkheidsvariabele (zeg, de ‘introversie’ van proefpersonen)
bepalen, door middel van een vragenlijst. Dat de introversie-score van een
proefpersoon mede wordt beïnvloed door zijn stemming, zijn conditie, recente
ervaringen, etc., lijdt geen twijfel; maar in deze oncontroleerbare en/of onbelangrijke
afwijkingen zijn wij niet geinteresseerd. Het gaat om de ‘mate van introversie’ die
de proefpersoon, in zijn tegenwoordige ontwikkelingsstadium, geacht wordt te
‘hebben’. Hoe ‘betrouwbaar’ kunnen wij deze meten?
Het is duidelijk, dat in zulke gevallen, waarin wij in onze ‘meting’ van zekere
fluctuaties van het object zelf willen abstraheren, een betrouwbaarheids-bepaling
mèt interval zinvoller is dan één zonder. Wanneer wij, in het algemeen, met een
betrouwbaarheids-maatstaf, niet alleen de precisie van het instrument maar ook, in
deze zin, de graad van stabiliteit van het object willen dekken, zijn methoden als de
parallel-betrouwbaarheid en met name die van de test-hertest-betrouwbaarheid
adequaat. Men doet er dan zelfs goed aan ervoor zorg te dragen, dat het interval
tussen de twee series metingen niet te klein is: dat vermindert het geheugen-effect
en versterkt de kans op die ‘toevallige’ object-fluctuaties, waarvan wij de storende
invloed willen leren kennen - in de hoop dat zij niet te groot zullen zijn.
Het is duidelijk, dat wij hier de invloed van een ander soort ‘toevallige fouten’
evalueren. Wij hebben niet meer te doen met de meet-betrouwbaarheid van het
instrument - die beter door middel van Kuder-Richardson of de halveer-methode
kan worden geschat - maar van een achtergrondsvariabele, waarvan de verkregen
variabele een benadering is.
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Het feit, dat nu ook de object-fluctuaties als toevals-fluctuaties worden beschouwd,
maakt dat men ook hier nog wel kan volhouden, dat het instrument en de variabele
geheel met elkaar corresponderen, d.i. dat het instrument de variabele definieert.
Traditioneel wordt in ieder geval ook deze vorm van rxx-bepaling, dus inclusief
stabiliteits-evaluatie, onder het hoofdstuk (meet-)betrouwbaarheid (reliability)
behandeld. Men kan echter ook zeggen, dat men een andere variabele bedoelt dan
men verkrijgt; zo beschouwd is het een kwestie van begrips-validiteit. Dit is echter
slechts een kwestie van indeling (vgl. 8;2;5). Van belang is alleen, dat de
verschillende betrouwbaarheids-begrippen goed onderscheiden worden.

8;3;5 Betekenis en gebruik van betrouwbaarheidsmaten.
Is betrouwbaarheids-bepaling nuttig en nodig?
Deze vraag wordt telkens weer gesteld - en meestal positief beantwoord. Er zijn
weliswaar gevallen, waarin de validiteits-bevindingen met betrekking tot een variabele
een zo duidelijke taal spreken, dat onze belangstelling voor de meetbetrouwbaarheid
daarbij vergeleken in het niet verzinkt. Hoe meer een meet-instrument een gevestigde
reputatie krijgt, hoe verder uitgewerkt en bevestigd het nomologisch net is, waarin
de bijbehorende variabele en het bijbehorende begrip hun plaats hebben, des te
minder belangrijk wordt het betrouwbaarheids-gezichtspunt. Maar dit is meer een
kwestie van verminderde. actualiteit van een reeds geïncorporeerd principe in de
verder gevorderde stadia van meet-technologie, dan dat er een aanwijzing in te zien
zou zijn voor de overbodigheid van de betrouwbaarheids-gedachte. Met andere
woorden: de boven gestelde vraag kan, behalve natuurlijk bij een volstrekte leek,
alleen opkomen bij een doorgewinterde (psycho-)metricus.
Het is vooral in het constructie-stadium, bij nieuwe instrumentele realisering van
begrippen, dat behalve aan de objectiviteit (hfdst. 6), aan de meet-nauwkeurigheid
en -betrouwbaarheid van de te verkrijgen variabele aandacht moet worden besteed.
Dit geldt allerminst alleen in de test-psychologie, waarin het begrip en de technologie
vooral ontwikkeld zijn. Het betrouwbaarheids-gezichtspunt is van minstens even
grote betekenis op gebieden, waarop het niet zo gemakkelijk en acceptabel te
operationaliseren is als in de testpsychologie. De strekking van de
betrouwbaarheidsgedachte is eenvoudig en algemeen toepasselijk: het
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gaat erom bij metingen en beoordelingen (vgl. 7;3) de invloed van als toevallig of
niet-essentieel te beschouwen factoren - geluk, pech, invloed van gebrek aan precisie
van het instrument, de invloed van de (toevallige) beoordelaar ook (7;3) - te
reduceren en onder controle te houden en een onverantwoord afgaan op uitkomsten
tegen te gaan. Dit is op de meest uiteenlopende gebieden van onderzoek en
toepassing een belang van de eerste orde, dat echter maar al te vaak wordt
verwaarloosd.
Men neme bijvoorbeeld de onderwijspraktijk: het betrouwbaarheids-gezichtspunt
schittert door een bijna volstrekte afwezigheid. Het feit, dat objectieve
prestatie-maatstaven (type: vorderingentests) vrijwel ontbreken, betekent dat
praktisch alleen wordt gewerkt met proefwerken en examenopgaven - b.v. van drie
1
sommen (die soms nog fout zijn); om maar te zwijgen van nog veel dubieuzer
mondelinge beurten, en -examenprocedures (vgl. DE GROOT 1959b). Deze methoden
voldoen stellig niet aan de meest primitieve eisen van betrouwbaarheid. Natuurlijk
kan men de grove onderscheidingen met dit systeem ook nog wel maken, terwijl
de mogelijkheid van herhaalde toetsingen ongetwijfeld veel kan compenseren. Dit
neemt echter niet weg, dat zwaarwegende beslissingen over grensgevallen maar
al te vaak moeten worden gemaakt op een basis van onnodig onbetrouwbare
gegevens. De Nederlandse onderwijspraktijk kan op dit punt zonder twijfel aanzienlijk
worden verbeterd door een passende invoering van aan de test-theorie ontleende
principes.
Een ander gebied is, bijvoorbeeld, dat van de medische diagnostiek. Het
betrouwbaarheids-gezichtspunt is hier niet afwezig; iedere patiënt en iedere medicus
weet immers dat de laatste zich kan vergissen. Kwantitatieve, differentiële studies,
die toch niet moeilijk zouden zijn uit te voeren, zijn echter schaars. In het algemeen
kan men voor iedere variabele, iedere methode van onderscheiding, ieder ‘instrument’
- in onze, ruime betekenis - de betrouwbaarheidsvraag stellen en empirisch
onderzoeken.
Gaat het om procedures die een beoordeling vragen, dan moet het
betrouwbaarheidsgezichtspunt met dat van de intersubjectiviteit (7;3) worden
uitgebreid. Maar dat is, bij praktisch of theoretisch fundamentele

1

De betrouwbaarheid van een instrument kan worden verhoogd door het aantal items te
vergroten (vgl. b.v. GULLIKSEN 1950, hfdst. 8). Is het aantal items gering (b.v. drie), dan kunnen
pech en geluk met een som een enorme rol gaan spelen - zoals de leerlingen trouwens wel
weten.
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onderscheidingsmethoden (dus: instrumenten) dan ook het minste, wat men kan
doen. Vooral daar waar beslissingen met betrekking tot individuele gevallen op
gebruik van een ‘instrument’ gebaseerd zijn - in de klinische psychologie, de
medische praktijk, in de jurisdictie, het onderwijs, en op allerlei plaatsen in de
‘individualiserende’ cultuurwetenschappen (vgl. 9;4) - verdienen het
betrouwbaarheidsgezichtspunt en de daarbij behorende eenvoudige controlemiddelen
veel meer aandacht dan zij krijgen.
Uit het voorgaande zal duidelijk zijn geworden, dat de betekenis en het gebruik van
betrouwbaarheidsmaatstaven afhankelijk zijn van de doelstelling, die de onderzoeker
met de instrumentele realisering of met het gebruik van het instrument voor ogen
heeft. Wij hebben reeds gesteld - en dit komt op hetzelfde neer - dat het
betrouwbaarheidsgezichtspunt secundair is ten opzichte van de (begrips-)validiteit.
De hantering ervan is afhankelijk van het begrip-zoals-bedoeld, in een gegeven
onderzoek-context.
Dit geldt ten eerste voor de keuze van een passende betrouwbaarheidsmaat. Het
accent kan liggen op de precisie (differentiatie) van de schaal (8;3;1), op de
nauwkeurigheid van de meting, in een gegeven schaal, van object i (8;3;2), op de
betrouwbaarheid van een instrument (8;3;3), op de betrouwbaarheid inclusief
stabiliteit van een variabele (8;3;4).
Voor gedragsvariabelen is de keuze tussen de beide laatstgenoemde vormen
dikwijls van belang. De vraag is dan of men met een maat op simultane of op
successieve basis (met tijds-interval, 8;3;4) wil werken. Van beslissende betekenis
daarbij is de mate waarin ‘essentiële’, d.i. niet als toevallig beschouwde
veranderlijkheid, respectievelijk invariantie van een variabele over een zeker
tijdsinterval wordt aangenomen. Dit ligt verschillend bij verschillende typen attributen
(van een persoon, een groep, een situatie) en bij verschillende typen onderzoek.
Men kan zich een reeks denken van ‘diepere’, als invariant beschouwde, naar meer
ephemere, veranderlijke kenmerken; bijvoorbeeld voor een volwassen subject:
persoonlijkheids-kenmerken - prestatie-variabelen (‘vermogens’) - fundamentele
(centrale) attitudes - meer perifere attitudes en meningen - verworven vaardigheden
en kennis (achievement) - stemmingen en gevoelens. Bij de laatste zou een bepaling
van de betrouwbaarheid van de variabele met een tijdsinterval zinloos zijn, aangezien
zulke instrumenten
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juist bedoeld zijn om de psychische toestand van het subject hier en nu te bepalen.
Ligt het in de bedoeling een instrument te gebruiken voor onderzoek van een
individuele persoon, groep of situatie, dan is dikwijls dat, wat men eigenlijk zou willen
kennen, niet de meetbetrouwbaarheid van instrument of variabele in het algemeen
- gemiddeld over alle objecten en schaal-waarden - maar de nauwkeurigheid van
het meetresultaat bij dit ene object (i). Door de keuze van een passende
betrouwbaarheids-maatstaf is het soms mogelijk ook hierop empirisch vat te krijgen,
zij het alleen bij sommige instrumenten, die er door een ingebouwde (quasi-)
herhaling op ingericht zijn.
Ten tweede hangen ook de eisen, de normen voor een acceptabele
nauwkeurigheid en meet-betrouwbaarheid, bij een eenmaal gekozen maat, sterk af
van het onderzoek-doel. Voor psychometrische tests is bijvoorbeeld een gangbare
conventie, dat rxx ≧ .90 behoort te zijn. Dit correspondeert met een waarde van σE/σX
van ongeveer 0,3 - zodat bijvoorbeeld voor een intelligentie-quotient met μ = 100
en σx = 15 de standaardmeetfout σE = 4,5 wordt. Deze norm is echter niet meer
dan een redelijke conventie: als basis voor individuele uitspraken of decisies is vaak
een hogere betrouwbaarheid tenminste gewenst, terwijl men, ingeval het om de
bepaling van groepsgemiddelden of bijvoorbeeld om grove (selectie-)
onderscheidingen gaat, met een veel lagere betrouwbaarheid genoegen kan nemen.
Geschiedt een interpretatie - bijvoorbeeld van klinische test-gegevens - uitsluitend
in de zin van een vorming en/of selectie van hypothesen, die vervolgens met meer
betrouwbare maatstaven zullen worden getoetst (CRONBACH en GLESER 1957, p.
128 e.v.), dan behoeft de norm ook niet zo scherp te worden gesteld. Helaas worden
echter in de praktijk, vooral van de klinische psychologie, nog maar al te vaak
definitieve conclusies en decisies gebaseerd op onvoldoende betrouwbare gegevens.

8;3;6 Van meetuitkomst naar conclusie.
Welke zijn de plaats en betekenis van betrouwbaarheidsoverwegingen, primo, in
de generalisaties van het confirmatie-proces in een onderzoek en, secundo, in de
interpretaties van het inferentie- en beslissingsproces bij een toepassing?
Nemen wij eerst de (confirmatie-)gang van meetuitkomst naar begrip.
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De meetuitkomst, X1, is wat hier en nu werd gevonden, in een gegeven schaal, van
een zekere precisie of differentiatie (8;3;1). Op basis van aannamen en bevindingen
over de (gemiddelde) meetbetrouwbaarheid van het instrument (8;3;3) wordt
aangenomen, dat de gevonden waarde de ware waarde voor object i, T1, behoorlijk,
d.i. met een aanvaardbare mate van onnauwkeurigheid, representeert (8;3;2). De
‘ware waarde’ is dan de meest passende centrale tendentie-uitkomst (c.q. het
gemiddelde), die gevonden zou zijn, indien de meting van object i onbeperkt zou
kunnen worden herhaald, zónder verandering van het object. Vervolgens wordt, op
basis van aannamen en bevindingen over de stabiliteit van de variabele met
betrekking tot als toevallig beschouwde object-fluctuaties (meetbetrouwbaarheid in
de zin van 8;3;4) deze ware waarde opgevat als een benadering, met een
aanvaardbare mate van onnauwkeurigheid, van de invariant gedachte waarde van
object i op de ‘kern’ van de variabele. Tenslotte wordt deze waarde, op basis van
aannamen en bevindingen over de begripsvaliditeit van de (kern-)variabele,
beschouwd als representant van object i's positie met betrekking tot het
begrip-zoals-bedoeld.
Stel bijvoorbeeld dat het instrument is: een eind-proefwerk voor meetkunde over
de stof van de eerste klasse V.H. en M.O., waarmee de leraar het ‘verworven inzicht’
in dit vak wil toetsen (vgl. 6;2;3). Nemen wij gemakshalve aan, dat de beoordeling
objectief kan geschieden, dan is het behaalde cijfer de meetuitkomst, in een bepaalde
schaal met meer of minder differentiatie. De eerste aanname (meetbetrouwbaarheid
van het instrument) houdt nu in, dat ‘geluk’ of ‘pech’ bij het vinden van de oplossing,
bij het opschrijven, eventueel bij het afkijken, en bij de toepassing van de
scorings-methode op dit geval, een voldoende bescheiden rol hebben gespeeld om
het behaalde cijfer te kunnen opvatten als maatstaf voor wat de leerling vandaag
kon presteren - met betrekking tot dit proefwerk. De tweede aanname (stabiliteit)
heeft betrekking op de conditie en stemming van de leerling vandaag, met betrekking
tot meetkunde: zou de uitslag gisteren, morgen, volgende week, wat die conditie
betreft, dezelfde zijn geweest? Als hij vandaag hoofdpijn had is dat niet waarschijnlijk;
maar een zekere stabiliteit over conditie-fluctuaties wordt aangenomen. De derde
aanname (begripsvaliditeit) houdt in dat het een goed, geschikt proefwerk was, om
‘verworven begrip’ in meetkunde mee te bepalen, zodat men op grond van de uitslag
kan zeggen, dat de
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leerling in kwestie een goed (voldoende, matig zwak) begrip van (eerste klasse-)
meetkunde hééft.
Gaan wij nu naar de toepassingssfeer over en veronderstellen wij bijvoorbeeld,
dat van dit cijfer het rapportcijfer afhangt en daarvan de overgang van deze leerling.
Er komt dan nog een vierde aanname bij, namelijk dat de gehanteerde
beslissings-strategie adequaat is.
Aan deze vierde aanname kan men een wat meer concrete vorm geven, door te
veronderstellen, dat een ‘adequate strategie’ een strategie is, die in het algemeen
goed voorspelt of een leerling het onderwijs in de volgende klas al dan niet ‘zal
kunnen volgen’ (operationeel gedefinieerd). Ziet men de zaak zo, dan gaat het wat
de rapportcijfers en dus ook wat het meetkunde-proefwerk-cijfer betreft, niet meer
om begrips-validiteit, maar om predictieve validiteit: men wil er geen uitspraak over
meetkundebegrip maar een voorspelling over toekomstig studie-succes op baseren.
Bij deze opvatting overschaduwt het belang van deze predictieve validiteit (en van
de keuze van een goede strategie) dat van de betrouwbaarheidsaannamen. Wij
zien dus, opnieuw, dat bij voorspellend gebruik van een variabele
betrouwbaarheidsoverwegingen van ondergeschikt belang zijn vergeleken bij de
validiteit. De betrouwbaarheid is weliswaar niet geheel zonder invloed op de validiteit
(de betrouwbaarheids-index (√rxx) in het universum markeert het maximum dat een
validiteitscoëfficiënt theoretisch kan halen), maar afgezien van deze grensrelatie is
de betrouwbaarheidsbepaling en -controle van ondergeschikt belang. Bij metend
gebruik van een variabele daarentegen zijn de eerste twee generalisatiestappen
altijd van grote betekenis. Het is vaak van belang ze afzonderlijk, met besef van die
betekenis, te maken.

8;4 Interne efficiëntie en scoring
8;4;1 Interne efficiëntie.
Als men een synoniem zoekt voor de term ‘efficiënt’ komt men, afgezien van het op
dezelfde stam gebaseerde ‘effectief’, terecht bij woorden als ‘doelmatig’ of misschien
‘doeltreffend’. Zij dekken niet geheel dezelfde lading, maar hebben het voordeel te
verwijzen naar een ‘doel’, dat klaarblijkelijk wordt voorondersteld. Het begrip
‘efficiëntie’ staat dan voor het streven naar een
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maximaal effect, met betrekking tot dat gegeven doel, bij minimale kosten of minimale
inspanning. In overeenstemming hiermee gaat het bij een analyse van de ‘interne
efficiëntie van een instrument’ om de vraag in hoeverre de interne structuur ervan,
in verband met het onderzoek-doel, economisch en effectief is uitgevoerd. Vooral
1
in de constructie-fase van een instrument is de interne efficiëntie ervan een belangrijk
gezichtspunt.
Wat het doel, respectievelijk het gewenste effect betreft, gaat het om de
operationele bepaling van een empirische variabele met een optimale validiteit ten
opzichte van het begrip-zoals-bedoeld (8; 2), en een optimale nauwkeurigheid en
stabiliteit (betrouwbaarheid, 8; 3). Er wordt hier uitdrukkelijk - en dit is typisch voor
efficiëntie-problemen-van ‘optimaal’ en niet van ‘maximaal’ gesproken. Dit optimum
heeft betrekking op het in verband met het onderzoek-doel meest wenselijke
evenwicht tussen effect en kosten (of inspanning): erònder is het effect te gering,
erboven worden de kosten te hoog om acceptabel te zijn. Een eenvoudig voorbeeld
is dat van de optimale lengte van een test, of van het optimale aantal herhalingen
van een meting (vgl. 8;3;3), indien dit naar willekeur kan worden geregeld. Voert
men de testlengte of het aantal herhalingen op, dan is het gewoonlijk mogelijk de
meetbetrouwbaarheid te verhogen (GULLIKSEN 1950, hfdst. 8); maar de test kan ook
te lang worden, d.i. te veel tijd gaan ‘kosten’ om nog bruikbaar te zijn.
Wat de kosten betreft, deze kunnen van verschillende aard zijn: enerzijds
2
vervaardigingskosten (research, ontwikkeling , produktie), anderzijds gebruikskosten
(benodigd personeel, materiaal, tijdsduur). De grote diversiteit van mogelijke
doelstellingen van, en fondsen en faciliteiten voor onderzoekingen maakt het moeilijk
hierover in het algemeen iets te zeggen - behalve, dat het kosten-gezichtspunt
belangrijk is, en dat het helaas dikwijls wordt verwaarloosd of kortzichtig en irrationeel
3
wordt gehanteerd. Het zal duidelijk zijn, dat de vraag naar de efficiëntie, en dus

1

2
3

Er worde, misschien ten overvloede, nog eens op gewezen, dat de term ‘instrument’ steeds
betekent: het inbegrip van alles wat nodig is om één, en niet meer dan één empirische variabele
operationeel te definiëren. ‘Samengestelde instrumenten’, die méér dan één variabele
opleveren, worden opgevat ais een stel verschillende instrumenten (vgl. p. 257), die eventueel
elk op hun interne efficiëntie kunnen worden bekeken.
Inclusief de empirische bepaling van validiteitsgegevens, etc; zie voor tests bijvoorbeeld de
TECHNICAL RECOMMENDATIONS (1952) 1954.
Het ware bijvoorbeeld te wensen, dat beslissingen over de keuze tussen enerzijds de
constructie van goede, objectieve instrumenten (met relatief hoge vervaardigingskosten) en
anderzijds het dóórwerken met weinig valide, subjectieve instrumenten (met blijvend hoge
personeel-kosten) rationeler werden genomen dan in Nederland vaak het geval is. In het
verleden heeft men- bijvoorbeeld in de psychodiagnostiek maar al te vaak dure, subjectieve
instrumenten gehandhaafd en gepropageerd op grond van het goede geloof, dat zij adequater
zouden zijn (en tevens waardevolle extra gegevens zouden opleveren) dan ermee
corresponderende objectieve methoden (b.v. CHORUS 1948; TEN HAVE 1947; e.v.a.) - een
‘goed geloof’, dat echter noch door resultaten van research werd ondersteund (vgl. b.v.
BARENDREGT 1961), noch als argument-bij-gebrek-aan-beter acceptabel is. Hoewel het moeilijk
is de veronderstelde additionele voordelen van subjectieve methoden in een utiliteitsberekening
óp te nemen, bestaan daarvoor tegenwoordig, sedert het werk van CRONBACH en GLESER
vooral (1957), toch goede richtlijnen (vgl. ook DE GROOT 1960, p. 235 e.v.). Overigens is in
gevallen, waarin de beperkingen van een (research-)budget tot kostenbesef dwingen, het
financiële argument soms nog effectiever in het bevorderen van de overgang ‘van expert naar
formule’ (7;3;6) dan de wetenschappelijke bezwaren tegen de ‘ondoorzichtigheid’ van
subjectieve methoden (7;3;1). Voor een frappant voorbeeld, zie c.o.p. 1959, hoofdstuk 3, p.
41.
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mede naar de kosten, met betrekking tot ieder onderdeel van de interne structuur
kan worden gesteld en van betekenis kan zijn: objectieve of subjectieve methoden
(de kosten van beoordelings-procedures), bij gedragsvariabelen: individueel of
collectief, mondeling of schriftelijk onderzoek, de instructie, de formulering van de
vragen, eventueel de lay-out van een formulier, de scorings- en
berekenings-procedures, de tijd, die voor onderzoekers, en eventueel proefleiders,
bewerkers en, niet te vergeten, proefpersonen met het onderzoek gemoeid is, enz.
Voor de meeste van deze problemen behoeven de gangbare technieken echter niet
in dit boek te worden besproken. Gegeven het efficiëntie-gezichtspunt bestaan zij
deels uit geperfectioneerd gezond verstand, anderdeels uit technische details, die
alleen voor de constructeurs van bepaalde typen instrumenten van belang zijn.

8;4;2 Interne consistentie.
Wij willen hier alleen met een enkel woord ingaan op één groep van interne
efficiëntie-vraagstukken, namelijk die, welke betrekking hebben op de efficiëntie
van het samenspel van verschillende onderdelen (items, subscores, subvariabelen)
van een instrument.
Deze vraagstelling is natuurlijk alleen van belang bij instrumenten, waarin er
1
verschillende onderdelen of items zijn. Deze leveren dan elk

1

Van hier af zijn in dit hoofdstuk de termen ‘item’ en ‘onderdeel’ verwisselbaar, d.w.z. het gaat
in het volgende, opnieuw, niet alleen om test-constructie - hoewel ook het consistentie-begrip
in de hier gebruikte betekenis, evenals validiteit en betrouwbaarheid, uit de psychometrie
afkomstig is.
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empirische ‘antwoorden’ op (al dan niet van personen, vgl. 7;1;2), die voor de
bepaling van de waarde van de variabele op de één of andere wijze moeten worden
gecombineerd, bijeengenomen. Wij hebben hiermee dus niet te maken bij variabelen,
waarop de waarde (c.q. score) een enkelvoudig qualitatief antwoord, een
enkelvoudige hoeveelheid of een aantal identieke eenheden is. Bij nominale schalen
(classificaties), bijvoorbeeld naar sexe of beroep of bedrijfstak, doet het zich zelden
voor; hoewel ook hierbij soms meer ingewikkelde beslissings- of determineertabellen
worden gebruikt (b.v. voor een plantensoort naar kenmerken, of voor een
ziekte-diagnose naar symptomen), waarbij wel degelijk naar de efficiëntie van het
samenspel van de onderdelen kan worden gevraagd. Voorbeelden van niet-nominale
variabelen zònder ‘onderdelen’ in onze zin: de tijd nodig voor het verrichten van een
omschreven taak of voor het verloop van een proces; de hoeveelheid afgescheiden
speeksel van een Pavlov-hond (PAVLOV 1927). Is er sprake van een aantal, dan zijn
er natuurlijk wel onderdelen, maar als deze voor alle relevante interpretaties als
identiek kunnen worden beschouwd, heeft het weinig zin naar het samenspel
ertussen te vragen - bijvoorbeeld het aantal stippen, dat een proefpersoon in 10
seconden op een papier kan zetten. Gezien het grote belang van uit niet-identieke
onderdelen of items bestaande meet-instrumenten, is de vraag naar het ‘samenspel’
daartussen echter wel enige speciale aandacht waard.
Wij noemen het zojuist aan de orde gestelde vraagstuk dat van de
optimaal-efnciënte item-samenstelling, of korter: dat van de interne consistentie van
een instrument. In feite is dit niet één vraagstuk, maar veeleer een complex en
uitgebreid probleemgebied. De methoden van consistentie-analyse en van
consistentie-beleid bij de constructie van instrumenten variëren namelijk sterk naar
gelang van de aard van het begrip-zoals-bedoeld en in verband daarmee, naar
gelang van het meetmodel, waarmee wordt gewerkt. Er bestaan op verschillende
gebiedenen voor allerlei speciale gevallen aparte werkwijzen, met eigen normen,
empirische constructie-voorschriften, statistische analyse-methoden,
consistentie-parameters, etc, die hier niet kunnen worden besproken. Wij zullen ons
beperken tot een aanduiding van enkele van de belangrijkste algemene problemen,
onderscheidingen en werkwijzen.
Allereerst is het van belang twee hoofdvormen te onderscheiden voor het
combineren van item-resultaten tot een eindwaarde. Zij representeren
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twee fundamentele principes van alle vormen van ‘meten’ in de praktijk en in de
wetenschap, twee rudimentaire meetmodellen, zo men wil: het tellen van aantallen
en het afmeten van hoeveelheden tegen standaarden (vgl. COHEN en NAGEL 1934,
hfdst. 15). In overeenstemming hiermee kunnen wij onderscheiden tussen tweeërlei
eindscores: aritmetische of optelscores en geometrische of afmeetscores. Zij komen
hierin overeen, dat tenminste een ordinale schaal wordt verondersteld: het te meten
attribuut moet ‘ééndimensionaal gradeerbaar’ zijn (HEMPEL en OPPENHEIM 1936). Bij
een optelscore is de eindscore eenvoudig de som, eventueel de gewogen som van
item-scores: de items worden als eenheden geteld. Bij een afmeet-score wordt de
plaats van het meetobject op de schaal bepaald door het te vergelijken met de
schaalwaarden van verschillende items, die dus meetpunten op de schaal markeren.
Bij een optelscore is ‘ieder item er één’, zij worden, afgezien van weging, als
gelijkwaardig behandeld en meegeteld; bij een afmeetscore representeert ieder
item een bepaalde graad van het te meten attribuut. De aritmetische opvatting van
eindscores is kenmerkend voor de klassieke, predictief georiënteerde, quantitatieve
test-theorie (psychometrie, zie bijvoorbeeld GULLIKSEN 1950). De geometrische
opvatting is voornamelijk uitgewerkt aan de psychofysica en, later aan het
attitude-onderzoek - beide primair op meting gericht. Daaruit zijn de moderne
theorieën van schaal-constructie en meting voortgekomen (scaling, theory of
measurement, zie TORGERSON 1960; vgl. ook COOMBS 1953, 1956).
Deze twee methoden van score-bepaling zijn niet de enig mogelijke. Ook sluiten
de modellen elkaar niet uit: men kan vaak een gegeven score op beide manieren
opvatten. Voor de normen en methoden van de interne consistentie-analyse maakt
het echter verschil met welk van beide typen wij te doen (willen) hebben. In het
volgende zullen wij ons in hoofdzaak tot het optel-type beperken.
Het maakt ook verschil of we met een voorspellend of met een metend instrument
te doen hebben. Dit onderscheid loopt vaak parallel met dat tussen optel- en
afmeet-scores, maar dit is allerminst noodzakelijk. In beide gevallen is een
noodzakelijk onderdeel van de consistentie-analyse het onderzoek naar de bijdrage
van ieder item afzonderlijk tot het doel (item-analyse), met behulp van welk onderzoek
men tot een geschikte keuze (item-selectie), tot een efficiënte item-samenstelling
van het instrument wil komen. Maar er is verschil in methode.
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In het geval van een voorspellend instrument heeft men het voordeel over een
empirische maatstaf voor de evaluatie van item-bijdragen te beschikken: de correlatie
met het criterium of de criteria. Men gaat in een steekproef-onderzoek per item na,
ten eerste of het differentieert, ten tweede of het in zijn bijdrage tot de totaal-score
de validiteit verhoogt. De item-differentiatie wordt bij een onderdeel, dat dichotoom
wordt gescoord (b.v. 0 of 1), geheel bepaald door wat bij prestatie-variabelen
gewoonlijk de item-moeilijkheid wordt genoemd: de fractie 0-scores in het totaal van
de populatie (dus de kans op een 0-score); die met behulp van de
onderzoek-steekproef kan worden geschat. Is de item-differentiatie in de steekproef
gelijk 0 of te gering om er betrouwbare criterium-onderscheidingen van te verwachten,
dan wordt het item uit het instrument verwijderd. Hetzelfde geldt, althans bij een
optel-score met uitsluitend positieve gewichten, indien de item-validiteit gelijk 0 of
te klein is. Maar ook items met een redelijke differentiatie en validiteit kunnen
niet-efficiënt zijn en dus beter worden weggelaten, namelijk wanneer bij
correlatie-analyse van de items onderling en in combinatie met het criterium blijkt,
dat hun opname de validiteit van de totaalscore niet meer kan verhogen.
Uitzonderingen op deze hoofdregels voor het consistentie-beleid bij een
voorspellend instrument kunnen zich voordoen, wanneer handhaving van items
weliswaar niet de (steekproefwaarde van de) validiteit blijkt te verhogen maar wel
de betrouwbaarheid - aangenomen, dat een dergelijke verhoging (nog) wenselijk
is. Bij gedragsvariabelen worden soms ook niet-differentiërende items, zelfs met
een (steekproef-)moeilijkheid gelijk 0, om psychologische redenen gehandhaafd:
bijvoorbeeld om de proefpersoon op gang te helpen.
Het zal de lezer waarschijnlijk al zijn opgevallen, dat in dit uiterst beknopt en
eenvoudig gehouden overzicht van de gang van zaken bij de consistentie- en
item-analyse van een predictief instrument, telkens restricties moesten worden
ingevoegd. Behalve de vooraf aangegeven beperking tot optelscores en
voorspeller-variabelen, kwamen in de vorige alinea de volgende restricties voor: ‘bij
een item, dat dichotoom wordt gescoord’, ‘bij prestatie-variabelen’, ‘bij een optelscore
met uitsluitend positieve gewichten’, ‘bij gedragsvariabelen’. Ieder van deze restricties
verwijst naar andere mogelijkheden, die andere problemen stellen waarvoor andere
technische oplossingen bestaan. Hopelijk wordt door deze
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presentatie bereikt, dat de tekst niet alleen een indruk geeft van het type
overwegingen, dat bij de analyse van de interne consistentie van een instrument
optreedt, maar ook van de talrijke vertakkingen en technische sub-problemen op
dit gebied.
De consistentie-problematiek van metende instrumenten vertoont dit beeld van
differentiatie in sub-problemen in nog sterkere mate. Van de hierboven genoemde
item-parameters valt de validiteit nu uit, maar men kan wel werken met de
item-differentiatie en/of -moeilijkheid en met diverse maatstaven voor de
intercorrelaties tussen de items en hun combinaties. Soms is het van belang, dat
het instrument scherp en zuiver (betrouwbaar) meet; dat is te bereiken door alleen
gelijkgerichte items op te nemen, die praktisch hetzelfde meten, dus hoge onderlinge
correlaties vertonen. Bij afmeetscores - meestal wordt van schalen gesproken wordt zelfs wel de eis gesteld, dat de item-item-correlaties, afgezien van
toevalsfluctuaties, gelijk 1 moeten zijn (GUTTMANN 1950). Optelscores, die uit een
groot aantal items zijn samengesteld, kunnen grotere fluctuaties verdragen - men
neemt aan, dat deze elkaar opheffen - zodat hier gewoonlijk minder krasse eisen
worden gesteld, óók als men een homogeen instrument wil construeren. Voor de
empirische analyse van de homogeneïteit voert men dikwijls als item-parameter in
de item-homogeneïteit of item-rest-correlatie, d.i. de correlatie van een onderdeel
met de totale (optel-)score verminderd met die van het item zelf. Wenst men een
zuiver en scherp meet-instrument, dan zijn relatief hoge item-homogeneïteiten
1
gewenst; items, die niet aan deze eis voldoen worden verwijderd.
Hoge item-homogeneïteiten zijn niet altijd gewenst: alles hangt af van het meet-(of
voorspellings-)doel. Wil men bijvoorbeeld een algemeen, hypothetisch
persoonlijkheidsattribuut instrumenteel realiseren, waarvan wordt aangenomen dat
het zich uitdrukt in uiteenlopende gedragsverschijnselen, dan leidt meting van dit
attribuut via zulke gedrags-

1

Het spraakgebruik is intussen verwarrend. Een instrument als geheel wordt ‘homogeen’
genoemd, (a) als de item-item-correlaties of de item-homogeneïteiten over het algemeen
hoog zijn, maar soms ook (b) als één, of meer item-parameters elk (differentiatie, validiteit,
homogeneïteit) voor alle items ongeveer dezelfde waarde hebben, ongeacht hun grootte.
Verder kan een item ‘homogeen met het instrument zijn’, (a) als de item-homogeneïteit hoog
is, (b) als zijn parameters van dezelfde grootte-orde zijn als die van de overige items. Soms
gebruikt men ook ‘interne consistentie’ (van een instrument of een item) als synoniem met
‘homogeneïteit’. Wij houden ons hier echter aan het ruimere begrip ‘consistentie’ als boven
omschreven (p. 300).
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verschijnselen - b.v. antwoorden op keuzevragen in een
extraversie-introversie-vragenlijst (zie b.v. EYSENCK 1956) - ipso facto tot relatief
lage homogeneïteiten. Wel wordt uiteraard geëist, dat het begrip-zoalsbedoeld goed
doordacht en theoretisch aanvaardbaar is. Helen Peak drukt dit voor
gedragsvariabelen uit door te zeggen, dat achter de gedragsverschijnselen een
‘functionele eenheid’ wordt verondersteld (PEAK 1953). Wij zouden liever zeggen,
dat er altijd een theoretisch en empirisch aanvaardbare hypothese moet zijn over
wat er achter de verschijnselen ligt. Deze hoeft, zeker bij niet-gedragsvariabelen,
niet altijd ‘functioneel’ te zijn; men denke bijvoorbeeld aan meting van de zwaarte
van een taak, of van de levensstandaard, of aan de voorspelling van ‘succes’ op
één of ander gebied. Van deze hypothese, belichaamd in een meer of minder
hypothetisch begrip (2;3;6), hangt dan af hoe de consistentie-eisen zullen worden
gesteld. Vaak is een minimum-eis, dat de item-homogeneïteiten tenminste niet
negatief mogen zijn - maar ook dit gaat, zeker voor predictieve instrumenten, niet
1
altijd op.
Consistentie-analyse kan in de constructie- of reconstructiefase, bij alle soorten
scores en schalen, ook aanleiding geven tot andere beslissingen dan die van het
verwijderen van afzonderlijke, niet-passende items. Met het oog op het onderzoek
van de structuur van de batterij van onderdelen (items) wordt soms, evenals bij
batterijen van (test-)variabelen gebruikelijk is, het tableau van alle
item-item-correlaties aan een passende vorm van correlatie-analyse, c.q.
factor-analyse onderworpen. Vindt men dan niet één sterke algemene factor, maar
bijvoorbeeld één of meer subgroepen van items, die sterk met elkaar maar weinig
met de overige correleren, dan kan dit aanleiding geven tot correctie-maatregelen
van verschillende aard. Men kan bepaalde subgroepen verwijderen, dus het
instrument homogeniseren; men kan een nieuwe, meer adequaat geachte ‘maat
voor het te meten attribuut’ opstellen (bijvoorbeeld een optel-score niet van alle
items, maar alleen van de beste) en daaraan opnieuw de overblijvende onderdelen
(items) op hun bruikbaarheid toetsen door ze ermee te correleren. Men kan ook in
de uitkomsten aanleiding vinden om de oorspronkelijke variabele als
meer-dimensionaal te beschouwen en daarom,

1

Bij voorspellers hangt de bijdrage van een nieuw item tot de validiteit in belangrijke mate af
van het verschil: item-validiteit/rest-validiteit - item-homogeneïteit; m.a.w. een negatieve
homogeneïteit is juist vaak gunstig.
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op basis van de gevonden subgroepen, voortaan verschillende scores bepalen, die
als aparte variabelen worden gebruikt. Anders uitgedrukt: wanneer bij
consistentie-analyse blijkt, dat het instrument niet-efficiënt gericht is doordat er twee
of meer doelen (dimensies) door elkaar lopen, dan kan de beste oplossing zijn in
plaats van één, verschillende instrumenten te construeren. Men vergelijke de
ontwikkeling - in factoren - van de instrumentele realisering van ‘intelligentie’ of
‘algemene verstandelijke begaafdheid’ (vgl. b.v. SPEARMAN 1926, 1950; THURSTONE
1938; FRENCH 1951).
Tenslotte kan men trachten een deel van de moeilijkheden, die bij de
consistentie-analyse aan de dag treden, op te lossen niet door de item-samenstelling
te veranderen, maar door een andere methode van scoring (c.q. weging van
onderdelen) toe te passen. De vraag naar een efficiënte scoring heeft echter zoveel
en zulke belangrijke eigen aspecten, dat deze een aparte behandeling waard is.

8;4;3 Problemen van scoring en schaalconstructie.
Ook dit onderwerp is zo nauw verbonden met fundamentele onderscheidingen naar
doelstelling (begrip-zoals-bedoeld) en naar meetmodel, en daar-door zo vertakt,
dat hier alleen een idee kan worden gegeven van het type problemen waar het om
1
gaat.
Relatief het eenvoudigst is weer het geval van predictieve instrumenten met
duidelijke validiteitscriteria. Ten eerste is er bij zuivere voorspellers, waarbij dus dat,
wat door de variabele zelf gemeten wordt, ons minder interesseert, gewoonlijk
minder aanleiding om met meer verfijnde of meer ingewikkelde modellen te werken
dan dat van de optelscore. Ten tweede is, àls wij met een optelscore werken, voor
de problemen van onderdeel-(of item-)scoring en -weging in principe een optimale
oplossing te vinden door empirisch validiteits-onderzoek en regressie-analyse
(multipele correlatie). Men stelt de item-scoring en -weging zó vast, dat zij, volgens
verwachtingen gebaseerd op steekproefonderzoek, maximaal tot de validiteit van
de totaal-score bijdragen. In de praktijk zijn er natuurlijk van geval tot geval nog vele
problemen op te lossen, maar de meeste hiervan zijn van technische aard en
behoeven hier niet te worden besproken.

1

Voor het overige worde in de eerste plaats naar handboeken verwezen, zoals ADKINS 1947;
GULLIKSEN 1950; GUILFORD 1954; TORGERSON 1960.
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Een principieel probleem, dat aparte vermelding verdient, is dat van de
aanvaardbaarheid van negatieve gewichten. Men kan bij de analyse van een
voorspellings-instrument of van een voorspellings-batterij van variabelen vinden,
dat bepaalde sub-variabelen of variabelen wel kunnen bijdragen tot de totale validiteit,
maar dan met een negatief gewicht; men kan zelfs bewust zoeken naar
suppressor-variabelen. De vraag is of dit een acceptabele procedure is. Dit is dikwijls
niet zozeer een efficiëntievraag als wel een ethisch probleem, dat bijvoorbeeld in
de toegepaste psychologie aan de orde komt bij selectie-vraagstukken: mag men
de proefpersoon zijn best laten doen om naar zijn gevoelen een goede beurt te
maken, om vervolgens zijn score voor de selectie negatief te gebruiken?
Dezelfde vraag kan zich soms bij metende gedragsvariabelen voordoen, voor
zover van het resultaat een maatschappelijk relevante beoordeling van de
proefpersoon afhangt. Wij volstaan ermee dit probleem te signaleren. Het is bij
metende instrumenten slechts hoogst zelden van belang, aangezien de gangbare
eis van tenminste niet-negatieve item-homo-geneïteiten - zij moeten ‘hetzelfde
meten’ - het voorkomen van negatieve gewichten reeds vrijwel uitsluit.
Is een instrument voor meting van een begrip bedoeld, en niet voor voorspelling
van iets anders, dan hebben scorings-decisies, evenals de hierboven besproken
beslissingen van item-selectie (8;4;2), in sterke mate een definitorisch karakter. Men
construeert een schaal voor een variabele, die een begrip adequaat moet definiëren.
Doordat de predictieve validiteits-parameters uitvallen, of althans geen beslissende
betekenis meer hebben, moeten de normen en methoden voor consistentie-analyse
en scoring primair berusten op meer complexe overwegingen van begrips-validiteit
(A) enerzijds, en op principiële beslissingen over het te gebruiken meet-model (B)
anderzijds. Wij geven van elk een voorbeeld - opnieuw met geen andere pretentie
dan het type problemen te illustreren.

A. Voor een demonstratie van de betekenis van overwegingen van begripsvaliditeit
keren wij terug tot een eerder besproken voorbeeld: de constructie van een test
voor ‘inzicht in meetkunde’ (vgl. 6;2;3). Dit is een typische criterium-variabele; het
gaat niet om voorspelling van iets anders, maar om een objectieve en
gedifferentieerde meting van een verworven bekwaamheid. Doordat het instrumenteel
te realiseren begrip wel van praktische, maar niet zozeer van
algemeen-psychologische
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theoretische betekenis is, behoeven wij ons niet al te zeer te bekommeren over de
principiële kanten van het te bezigen meetmodel: een praktisch acceptabele, ordinaal
op te vatten eindscore van het arithmetische type (optel-score) is voldoende.
Hoofdzaak is, dat keuze, scoring en weging van testvragen ‘verantwoord’ zijn in
verband met het begrip-zoalsbedoeld. Wij weten reeds (6;2;2), dat hiervoor allereerst
een operationeel gerichte en empirisch gecontroleerde analyse van het doel (het
bedoelde begrip) nodig is.
Laten wij aannemen, dat het probleem van de keuze van de typen vragen, die in
de test zullen worden opgenomen, opgelost is, zodat alleen de problemen van
scoring (per item) en van afweging overblijven. Een moeilijkheid hierbij is, dat men
verschillende overwegingen kan, en moet, laten gelden. Men kan ten eerste stellen,
dat wat belangrijk is, zwaarder moet wegen dan wat relatief onbelangrijk is; ten
tweede, dat wat moeilijk is met meer punten moet worden beloond dan wat
gemakkelijk is; ten derde, dat wat bewerkelijk is meer moet opleveren dan dat wat
weinig tijd en inspanning kost.
Nu is ‘belangrijkheid’ zelf reeds bijna geheel een kwestie van beoordeling a priori.
Weliswaar kan men ook hierbij empirisch te werk gaan door meningen van experts
te verzamelen - maar dan is opnieuw ‘keuze’ en ‘weging’, nu van expert-oordelen,
een probleem, dat alleen met behulp van een omschreven doel-opvatting kan worden
opgelost. Men moet zich over verschillende onderdelen en over de test als geheel
een oordeel vormen, in verband met het begrip-zoals-bedoeld (inhouds-validiteit).
‘Moeilijkheid’ is empirisch te controleren, eerst in de zin van item-differentiatie,
vervolgens van qualitatieve item-analyse, speciaal analyse van fouten;
‘bewerkelijkheid’ is in termen van hoeveelheid benodigde tijd empirisch na te gaan
- maar de afweging van deze beide tegen elkaar en tegen ‘belangrijkheid’ is opnieuw
een zaak van begrips-inhoud en -validiteit. Empirische gegevens, zoals opvattingen
van anderen, vergelijkingen c.q. correlaties met andere instrumenten met een
soortgelijk doel, differentiatie- en homogeneïteits-uitkomsten, kunnen in het
constructie-proces goede diensten bewijzen; de eigenlijke beslissingen zullen echter
mede op kwalitatieve, in feite theoretische, van het (hypothetische) begrip uitgaande
overwegingen moeten steunen.
Het feit, dat de te nemen scorings- en wegings-beslissingen een definitorisch
karakter hebben, heeft onvermijdelijkerwijze ten gevolge,
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dat er een moment van willekeur bij in het spel is. Vandaar, dat men veelal de
eenvoudigste oplossing prefereert: optellen ‘zonder’ gewichten, d.w.z. met het
gewicht 1 voor ieder item. Behalve dat deze oplossing de minste scorings-moeite
kost, is zij ook te rechtvaardigen door het feit, dat items, binnen zekere grenzen,
zichzelf wegen. Men kan namelijk een ‘goed’ item definiëren als een item, dat (a)
goed differentieert, dus niet te gemakkelijk en niet te moeilijk is, en (b) goed correleert
met een aanvaardbare maat voor wat men wil meten. Nemen wij nu aan, dat de
totaalscore op de test een dergelijke aanvaardbare maat is, dan zijn van een ‘goed’
item de item-differentiatie en de item-homogeneïteit beide hoger dan van minder
goede items - maar een dergelijk goed item heeft, ook zonder extra-weging, meer
1
invloed op (de variantie van) de totaal-score.
Deze redenering vermindert de zwaarte van het probleem van een verantwoorde
scoring en weging enigszins - al lost zij het niet op. Een risico van gelijke scoring
van niet even moeilijke (of ‘belangrijke’ of ‘bewerkelijke’) onderdelen is, dat het kan
voorkomen dat proefpersoon A door K + 1 relatief gemakkelijke vragen goed te
beantwoorden ten onrechte een hogere eindscore behaalt dan proefpersoon B, die
zich met succes op K moeilijker vragen heeft toegelegd. Ook dit is als een principieel
meet-probleem voor optel-scores te formuleren: Mag men deze mogelijkheid
toelaten? Zo niet, dan is aan te tonen, dat de ‘bijdragen’ van gelijk gescoorde items
tot wat men wil meten (of voorspellen) nagenoeg ‘gelijk’ moeten zijn - volgens
daarvoor op te stellen empirische criteria (item-parameters).
In het geval van ons voorbeeld zijn er intussen ook tegen dit effect zekere
‘natuurlijke’ compensaties: àls de proefpersoon (a) over een zekere algemene
‘test-sophistication’ beschikt en (b) de toe te passen scoring kent, kan hij immers
zelf de meest efficiënte weg naar een zo hoog mogelijke eindscore vinden. Hieruit
is, voor prestatie-variabelen en voor zekere andere gedragsvariabelen, opnieuw
een pleidooi af te leiden voor eenvoudige, doorzichtige scoring - zó als de
proefpersoon deze verwacht - en, indien er scorings-bijzonderheden zijn, een pleidooi
voor een instructie, waarin deze bijzonderheden uitdrukkelijk worden meegedeeld.

1

2

2

Is X de (rest-)score en Y het (nieuwe) item, dan is de variantie van X + Y immers: σx + σy
+ 2rxyσxσy. Hoe groter σy en Γxy, des te groter is de door toevoeging van Y toegevoegde
2

variantie σy + 2xyσxσy.
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B. Enig, zij het een zeer onvolledig idee van de consistentie- en scorings-problemen
in hun afhankelijkheid van het gekozen meet-model kan het volgende, ietwat
kunstmatige voorbeeld geven. Stel, dat wij een schaal willen construeren voor de
mate van ‘gunstigheid’ van eigenschapsbegrippen. Met behulp daarvan willen we
dus, bijvoorbeeld, kunnen meten hoe proefpersoon P begrip B evalueert (b.v.
‘idealistisch’ of ‘zuinig’).
Natuurlijk bepaalt ook hier het begrip ‘gunstigheid’, zoals bedoeld in een gegeven
onderzoek-context, in belangrijke mate welke beslissingen over de experimentele
methode, het te bezigen meetmodel, de schaal-constructie, de scoring - kortom
over de operationele definitie - moeten worden genomen. Een belangrijk verschil is
bijvoorbeeld, of wij in een subjectieve of in een inter-subjectief bruikbare schaal
geïnteresseerd zijn. Laten wij beginnen met een subjectieve schaal. Zijn wij alleen
geinteresseerd in de vraag of een begrip voor een proefpersoon een over-wegend
positieve of een overwegend negatieve klank heeft, dan kunnen wij hemzelf ieder
begrip laten indelen in één van de twee categorieën: ‘meer gunstig dan ongunstig’,
of ‘meer ongunstig dan gunstig’. Moet er ook een derde, tussen categorie zijn voor
begrippen, die ‘neutraal’ worden geacht? Dit is reeds een primitief voorbeeld van
een beslissings-vraag ten aanzien van het meetmodel. De beslissing hangt onder
meer af van de aannamen over het beoordelingsproces. Wordt dit als een
kans-proces opgevat, dan betekent ‘neutraal’ alleen maar, dat de kans op een
beoordeling ‘gunstig’ gelijk 0,5 is - en dan is er geen bezwaar tegen de categorie
neutraal weg te laten, c.q. te verbieden. Wordt de beoordeling als een deterministisch
proces gezien, waarbij de proefpersoon zelf uitdrukkelijk tenminste van een
gevestigde trichotomie uitgaat (die eventueel door systematische factoren kan
worden gestoord) dan moet er uit overwegingen van isomorphie (7;2;4) een categorie
1
neutraal zijn.

1

Een minder triviaal voorbeeld van dezelfde aard: Vastenhouw laat proefpersonen de ‘mate
van overeenstemming’ tussen telkens twee paren eigenschaps-begrippen met elkaar
vergelijken, om vervolgens de uitkomsten in een afstands-model te interpreteren en te
verwerken (VASTENHOUW 1961). Men kan echter ook van een correlatie-model uitgaan, en
de proefpersoon voor ieder begrippenpaar eerst laten beslissen of de bijbehorende
eigenschappen volgens hem in de populatie ongecorreleerd of positief of negatief gecorreleerd
zijn (‘vaker wel dan niet’ of ‘vaker niet dan wel’ samengaan) en daarna, voor zover nog nodig,
paren begrippen laten vergelijken naar de sterkte van de aangenomen correlaties. In veel
opzichten komen beide methoden op hetzelfde neer, maar het tweede meetmodel verschilt
toch van het eerste, met name in de uitdrukkelijke onderscheiding van de mogelijkheid van
niet-gecorreleerdheid (orthogonaliteit; vergelijk ‘neutraliteit’ in de tekst hierboven).
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Men kan ook meer gedifferentieerde gegevens trachten te verkrijgen, bijvoorbeeld
door de proefpersoon iedere eigenschap op een grafische schattingsschaal te laten
aangeven - een lijn met als eindpunten ‘zeer gunstig’ en ‘zeer ongunstig’, waarop
een kruisje moet worden geplaatst. Moet er op een dergelijke lijn een indeling worden
aangebracht zoals bijvoorbeeld bij de methode van de semantische differentiaal
(OSGOOD, SUCI en TANNENBAUM 1957)? Moet er een neutraal (midden-)punt zijn; of
een ‘neutrale zone’? En als men een punt of zone van neutraliteit ten opzichte van
de scala gunstig-ongunstig opneemt, mag men dan aannemen, dat de ligging van
de kruisjes ten opzichte hiervan intersubjectief kan worden geïnterpreteerd? Anders
gesteld: is een trichotomie gunstigneutraal-ongunstig bruikbaar als intersubjectieve
schaal? De beslissing hangt af van: wat men op het oog heeft, van welke definitie
van gunstigongunstig men wil uitgaan, welke processen men veronderstelt, welke
(werk-)hypothesen men heeft over wat men eigenlijk meent te meten. Natuurlijk zijn
dergelijke beslissingen ook afhankelijk van, bijvoorbeeld, empirische uitkomsten op
een onderzoek naar de intersubjectieve over-eenkomst tussen verkregen
antwoorden, maar het zou een misverstand zijn te menen, dat de empirie zonder
een leidende gedachte alle antwoorden kan geven.
Men kan verder vragen: Is het verantwoord conclusies te trekken over verschillen
in graad van ‘gunstigheid’ tussen verschillende begrippen, ook als de kruisjes aan
dezelfde kant van het neutrale punt liggen? Dit lijkt eenvoudig een kwestie van de
betrouwbaarheid van de plaatsing van een kruisje voor een begrip, dat empirisch
te controleren is. Maar een prealabele vraag - weer: over het meetmodel - is, of het
wel zin heeft afwijkingen bij herhalingen probabilistisch, als toevals-fluctuaties te
interpreteren. Misschien doet men beter systematische situatie-(b.v. context- of
sequentie-)effecten te veronderstellen, of de mogelijkheid open te laten van
meer-dimensionaliteit van het gunstig-ongunstig-continuüm (b.v. moreel versus
prestatie-oordeel: ‘betrouwbaar’ en ‘intelligent’ zijn beide gunstig).
Wil men de plaats van verschillende eigenschaps-begrippen vergelijken, dan ligt
het overigens meer voor de hand dit door de proefpersoon direct
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te laten doen en dus een ordinale schaal op te bouwen, waarin een bepaald begrip
zijn plaats krijgt. Doet men dit door middel van paarsgewijze vergelijkingen (7;3;5)
of een soortgelijke methode dan komen consistentie-, schaalconstructie- en
scorings-problemen aan de orde - op te lossen naar gelang van het meetmodel,
waarmee men opereert. Wat doet men bijvoorbeeld met optredende intransitiviteiten
of inversies bij herhalingen? Men kàn ze - beslissing op grond van een meettheorie,
die slechts gedeeltelijk aan empirische consistentie-gegevens te toetsen is - opvatten
als toevallige fouten. Men behoeft dit echter niet te doen; een alternatief is naar
systematiek in de intransitiviteiten te zoeken, aanwijzingen voor meer-dimensionaliteit
te zoeken, of te trachten door variatie van de experimentele condities systematisch
factoren op te sporen, waarvan het gunstigheids-oordeel afhangt. Doet men het
wel, dan wordt een afstands-interpretatie mogelijk: bij ‘dicht bij elkaar liggende’
begrippen zullen vaker inversies en intransitiviteiten optreden dan bij verder
uiteenliggende. Omgekeerd: hoe meer intransitiviteiten en inversies ten opzichte
van twee begrippen, hoe geringer hun onderlinge afstand moet zijn. Men kan dus
aan zulke consistentie-bevindingen afstandsconclusies verbinden, en daarmee de
schaal tot een sterker type ontwikkelen (b.v. via de methode van de ‘kleinst
waarneembare verschillen’ of andere schaalconstructie-werkwijzen; vgl. TORGERSON
1960).
Men kan ook een geometrische schaal met vaste, van gunstig naar ongunstig
gespreide meetpunten ontwikkelen, waarmee dan ieder nieuw eigenschapsbegrip
wordt vergeleken. Streeft men naar een ‘perfecte’ schaal (GUTTMANN 1941), dan
zou dit hier moeten betekenen: een schaal van een reeks opklimmend-gunstige
eigenschaps-begrippen (items), waarvan de rangorde, bij één proefpersoon nog
steeds, bij een aantal herhalingen - eventueel onder verschillende condities - steeds
hetzelfde blijft. Tussen schaal-begrippen, die daartoe uit de oorspronkelijke, grotere
verzameling begrippen zijn geselecteerd, mogen zich dan geen intransitiviteiten of
inversies voordoen. Omgekeerd echter tracht men de schaal-differentiatie op te
voeren, teneinde nauwkeurig te kunnen meten (8;2;1). De kritische vraag is hoeveel
klassen men zonder inversies en intransitiviteiten kan construeren. Dikwijls neemt
men in dergelijke gevallen een zekere geringe mate van empirische inconsistentie
op de koop toe, om niet te grof te hoeven werken. Vraag: Hoeveel fouten-invloed
is aanvaardbaar? Piealabele vraag, opnieuw: Is een probabilistische opvatting
adequaat?
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En verder: Als men telkens tussen twee opvolgende items eenzelfde fouten-marge
aanhoudt, mag men dan ‘gelijke afstanden’ tussen de meetpunten aannemen? Enz.
Voor de opstelling van een schaal voor intersubjectief gebruik liggen de problemen
geheel analoog. Wil men hier een ‘perfecte schaal’, dan moet de item-rangorde
invariant zijn voor verwisseling van proefpersonen - een ongetwijfeld nog moeilijker
te bereiken ideaal. Ook hier kan men echter een zekere fouten-marge aanvaarden
en op andere wijze water in de wijn doen - nauwkeurig gedoseerd, steeds op grond
van het begripzoals-bedoeld en met name op grond van veronderstellingen en
beslissingen over het te bezigen meet-model. Het lijkt niet nodig dit nu verder uit te
werken.
Uit de voorafgaande uiteenzettingen zal wel duidelijk zijn geworden, dat een
verdieping in de details van de instrumentele realisering allerminst betekent, dat de
problemen minder principieel worden. Het lijkt eerder omgekeerd te zijn: juist de
eenvoudigste beslissingsproblemen leiden in de gedragswetenschappen met hun
altijd abstracte, hypothetische en dubieuze ‘meet’-objecten bij methodologische
analyse tot de meest fundamentele vragen. De principes voor de beantwoording
van deze vragen zijn echter grotendeels dezelfde als voor de meer makroscopische
vragen, waarover de eerste hoofdstukken van dit boek handelen. Wij hopen althans
dat duidelijk is geworden, dat zij alle in één systematisch verband zijn onder te
brengen.
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9. Veelheid en eenheid van wetenschappelijk
onderzoek
9;1 Vormen van onderzoek
9;1;1 Grenzen van deze studie.
Bij de behandeling, in dit boek, van de principes van het empirisch wetenschappelijk
onderzoek in de sociale en/of gedragswetenschappen, heeft de schrijver zich
verschillende beperkingen moeten opleggen. Het is nu zaak de gestelde grenzen
wat nader aan te geven, om vervolgens een blik te werpen op het terrein daarbuiten.
De bedoeling is in dit laatste hoofdstuk althans de belangrijkste methodologische
probleemgebieden, die niet konden worden behandeld, te signaleren en over enkele
daarvan tot besluit nog iets meer te zeggen.
De eerste beperking ligt in de in dit boek gekozen vormgeving. Hoewel er vrij veel
voor de methodologie karakteristieke termen werden ingegevoerd, geschiedde dit
lang niet altijd op die strikte, c.q. operationele basis, die voor het wetenschappelijk
onderzoek zelf herhaaldelijk werd aanbevolen. Termen als ‘theorie’, ‘model’,
‘hypothese’, ‘begrip-zoalsbedoeld’, en dergelijke, werden in hoofdzaak door
omschrijvingen en afgrenzingen van verwante termen, in gewone taal, toegelicht
voor het gebruik. Hun betekenis werd verder ongetwijfeld verduidelijkt dóór hun
gebruik in de tekst. Met andere woorden: voor een aantal begrippen werd alleen
met behulp van de normale middelen tot verstandhouding van de geschreven taal
gestreefd naar een grotere precisie, zonder gebruikmaking van
empirisch-operationele of logische, c.q. mathematische kunstgrepen.
Deze vormgeving vloeit voort uit de algemene opzet van dit boek. Het ging erom
de grenzen te vinden van wat wetenschappelijk wel en niet acceptabel is - voor
zover dit niet ad hoc door het forum moet worden
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beslist - en bij de desbetreffende bevindingen aansluitende aanbevelingen te geven
en methoden te bespreken. Het was zeer uitdrukkelijk niet de bedoeling een ‘school’
te vormen, waarbinnen bepaalde begrippen slechts op één manier (mogen) worden
gebruikt. Het was juist zaak te vermijden, dat door een te strakke omgrenzing
bepaalde opvattingen en bijbehorende onderzoekers- en lezersgroepen onnodig
zouden worden buitengesloten. Veel begrippen, zeker zulke als ‘theorie’ en ‘model’,
worden in verschillende groepen van beoefenaars op uiteenlopende wijze opgevat.
Er is enerzijds wel reden om aan te nemen, dat zij een gemeenschappelijk
‘kerngebied’ bezitten (VON MISES 1939), zodat dus verstandhouding mogelijk is (vgl.
b.v. SUPPES 1960, m.b.t. het begrip ‘model’); maar anderzijds is niet a priori te
verwachten, dat de verschillende opvattingen zich in één scherp gestelde definitie
laten vangen. Gaan wij scherp definiëren, dan stoten wij dus bepaalde opvattingen
1
af, en dit moest worden vermeden, voorzover het onnodig was. De in dit boek
gegeven afgrenzingen zijn beperkt tot wat nodig werd geacht voor het betoog, om
misverstand over de bedoeling te vermijden. Of dit laatste altijd gelukt is, zal moeten
blijken. Hetzelfde geldt trouwens voor het niet-afstoten van potentiële lezersgroepen;
het risico, dat ook dit boek, als zo vaak, het minst wordt gelezen door hen, die het
het meest nodig hebben, kan natuurlijk hoogstens worden verminderd en niet worden
opgeheven door de begrippen ruim te houden.
Een gevolg van deze vormgeving is nu echter, dat op vele punten in deze
methodologie een meer exacte uitwerking mogelijk is. Deze is gewenst, zodra men
voor een bepaald onderzoekprogramma of voor de opstelling van een
research-beleid, bijvoorbeeld voor een instituut, de grondslagen wil vastleggen. Wij
zien dit dus als een specialisatie, die uit deze methodologie kan voortvloeien of erbij
kan aansluiten.
Ook op allerlei detailpunten is uiteraard een meer gespecialiseerde en meer
exacte, logische of mathematische uitwerking mogelijk. Om slechts enkele punten
te noemen: de axiomatische vormgeving van een theorie; een
verzamelings-theoretische en symbolisch-logische uitwerking van het

1

Vgl. WITTGENSTEIN (1953) over ‘familie-verwantschappen en -gelijkenissen’ tussen verschillende
gebruikswijzen van een woord: b.v. over het begrip ‘spel’: ‘Was ist noch ein Spiel und was ist
keines mehr? Kannst du die Grenzen angeben? Nein. Du kannst welche ziehen: denn es
sind noch keine gezogen. (Aber das hat dich noch nie gestört, wenn du das Wort ‘Spiel’
angewendet hast.)’: Philosophische Untersuchungen, sectie 68, geciteerd naar white 1957.

A.D. de Groot, Methodologie

315
model van een theorie; meet-theorieën en vraagstukken van schaalconstructie; de
theorie van de betrouwbaarheid en van de validiteit; de techniek van de item-analyse;
het gebruik van statistische toetsen; de mogelijkheden van gelijktijdige manipulering
van meerdere variabelen in een adequate experimentele opzet; en dergelijke. In de
tekst van de voorafgaande hoofdstukken werd voor deze onderwerpen reeds
herhaaldelijk naar de literatuur verwezen, zodat het niet nodig is dit nu opnieuw te
doen. Op elk van deze terreinen wordt trouwens nog geregeld gewerkt en vernieuwd.
Hiermee hangt een andere beperking samen: ondanks de vrij wijde strekking van
het boek zijn er alleen relatief eenvoudige problemen in behandeld.
In de eerste plaats is het in hoofdzaak één type empirisch-wetenschappelijk
onderzoek, dat model heeft gestaan voor deze methodologie: het
toetsings-onderzoek, d.i. het type onderzoek, waarbij één of enkele uit een theorie
afgeleide hypothesen aan de empirie worden getoetst. Het lijdt geen twijfel, dat het
deze voorrangs-positie verdient. Het is methodologisch het beste uitgewerkt, het is
het meest frequent in vele - zij het niet alle - wetenschappen, het is karakteristiek
voor de inductief-empirische werkwijze. Vergelijkt men andere typen van
wetenschappelijk onderzoek met de cyclus van het toetsings-onderzoek, dan kan
men gewoonlijk stellen, dat deze andere typen opereren binnen slechts één of
enkele fasen van de volledige cyclus, en verder, dat de cyclus ook daarin telkens
wordt doorlopen, maar dan niet op de ideale, exacte manier.
Dit alles is wel juist; maar intussen bestaan er toch ook andere typen, andere
vormen van onderzoek. Ook deze kunnen volstrekt legitiem zijn en van groot belang;
zij verdienen in ieder geval enige nadere aandacht.
Een extra reden om die andere typen althans te signaleren en wat nader te
beschrijven is deze, dat er in de tegenwoordige gedrags-wetenschappen, met name
in de (Amerikaanse) psychologie, een neiging is waar te nemen om de
voorrangspositie van het type toetsings-onderzoek tot een dogma te verheffen. Door
velen wordt alleen nog maar zulk onderzoek respectabel geacht. Voor een krasse,
en vrij éénzijdige kritiek op deze neiging, met name op de neiging de
gedragswetenschappen zo veel mogelijk op de fysica te doen lijken, hebben wij
reeds eerder naar Sorokin verwezen. Het belangrijkste gevaar, dat in dit moderne
fysicalisme besloten ligt, is dat men te snel tot hypothese- en theorievorming
overgaat, zonder voldoende
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aandacht voor wat door descriptief, exploratief en interpretatief onderzoek kan
worden gedaan. Men verwaarloost te vaak wat er buiten het laboratorium, op die
terreinen van het gewone leven, waarop in de werkelijkheid voorkomt wat men onder
laboratoriumcondities wil onderzoeken, door systematisch beschrijven en analyseren
te vinden valt. In de volgende paragrafen zullen wij deze andere onderzoek-vormen
nader bezien (9;1;2 t/m 9;1;6 en 9;2).
In de tweede plaats wordt in dit boek sterk de nadruk gelegd op het nomologische
netwerk rondom en de instrumentele realisering van, telkens, één begrip. In het
vorige hoofdstuk werd uitdrukkelijk alleen gesproken over enkelvoudige instrumenten
en variabelen. Meer ingewikkelde hulpmiddelen werden niet behandeld, laat staan
dat de methodologie van meer complexe theoretische en experimentele ontwerpen
kon worden besproken.
Ook voor deze beperking zijn goede redenen op te geven. Ten eerste moesten
natuurlijk de meest fundamentele problemen voorrang hebben. En deze zijn er al
in overvloed als men zich beperkt tot enkelvoudige instrumenten en variabelen en
tot relatief simpele (toetsings-)ontwerpen. Ten tweede zijn er in de
gedragswetenschappen nog steeds maar zeer weinig omvattende theorieën. Het
accent ligt daardoor in de methodologie nog steeds sterk op de begripsvorming. De
vraag hoe men theoretisch vruchtbare basisbegrippen moet vinden en operationeel
definiëren, heeft nog altijd primaire importantie. Zij stelt de onderzoeker trouwens,
zoals we gezien hebben, voor weerbarstige methodologische problemen, die
kenmerkend zijn voor de gedragswetenschappen, in tegenstelling tot, bijvoorbeeld,
de wetenschappen van de dode natuur.
Maar opnieuw, deze argumenten zijn niet voldoende om de problemen van meer
complexe onderzoek-vormen nu maar buiten beschouwing te laten. Ook deze zullen
daarom in het volgende kort worden besproken (9;3).

9;1;2 Vijf typen van onderzoek: I. Toetsings-onderzoek.
De volgende indeling in hoofdvormen - ‘zuivere typen’, zo men wil - van
wetenschappelijk onderzoek is noodzakelijkerwijze wat willekeurig. Men kan het
ook anders doen. Met name kan men de drie typen, die hier naast
toetsings-onderzoek (9;1;2) en instrumenteelnomologisch onderzoek (9;1;3) worden
onderscheiden, desgewenst als
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één (derde) type opvatten. Het leek echter nuttig nader te onderscheiden tussen
descriptief (9;1;4), exploratief (9;1;5) en interpretatief-theoretisch (9;1;6 en 9;2)
gerichte onderzoekingen. Of deze indeling verhelderend en praktisch houdbaar is,
zal de toekomst moeten leren.
Een nadere beschrijving van het eerste type, toetsings-onderzoek, is na al het
voorgaande wel overbodig.
Kenmerkend is, dat een beperkt aantal (soms één), gewoonlijk aan een theorie
ontleende, onderling samenhangende hypothesen aan een empirisch materiaal
1
worden getoetst. Meestal betreft het een steekproefonderzoek (in tegenstelling tot
een universum-onderzoek, vgl. 9;2), dat vaak, zij het lang niet altijd, onder
experimentele condities wordt uitgevoerd.
In welke omstandigheden is een dergelijk onderzoek geïndiceerd?
Ten eerste, in geval men een bestaande theorie aan één of meer van haar
consequenties wil toetsen - zoals in de hoofdstukken 3 en 4 uitvoerig beschreven
staat. Ten tweede, óók in geval er nauwelijks een nomologisch netwerk (theorie) is,
wanneer men het bestaan van een effect wil aantonen, als uitgangspunt voor
(verdere) theorie-vorming en empirisch onderzoek. Dit komt met name in toegepast
wetenschappelijk gerichte onderzoekingen veel voor; men vergelijke bijvoorbeeld
het evaluatie-probleem (6;2;2 en 6;2;3). Ook bij theoretisch onderzoek op een nieuw
gebied moet men vaak eerst het empirische ‘existentie-bewijs’ leveren, d.w.z. laten
zien dat bepaalde samenhangen kunnen optreden. Zoals we uit 4;1;1 weten kan
dit in het deterministische geval strikt worden geleverd, eventueel (bij negatieve
formulering) in de zin van weerlegging van een deterministische hypothese. Vaker
heeft ‘aantonen van een effect’ echter de statistische vorm, dat een nulhypothese
moet kunnen worden verworpen (4;1;2), opdat men een grondslag heeft om met
voldoende vertrouwen op verder te kunnen werken.

1

Zoals reeds eerder werd opgemerkt, impliceert de term ‘steekproef’ in dit bock niet een
aselecte trekking, zoals de normalisatie-voorschriften het willen (NEDERLANDS
NORMALISATIE-INSTITUUT 1960). In de sociale wetenschappen, waar de populaties zo dikwijls
open zijn en moeilijk scherp definieerbaar - b.v. de nu levenden en latere generaties tot...? en waar de vraag, of een steekproef aselect is, zo vaak discutabel is, is het weinig praktisch
en trouwens ook niet gebruikelijk de term met deze voorwaarde te belasten. Vervanging van
‘steekproef’ door ‘monster’ stuit op aesthetische en praktische bezwaren: men zou in de zin
hierboven, bijvoorbeeld, van een ‘monsteronderzoek’ moeten spreken. Is de steekproef
aselect, dan nòèmen wij hem eenvoudig een ‘aselecte steekproef’.
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In het algemeen is een onschatbaar voordeel van het vooraf stellen van
(falsifieerbare) hypothesen, dus van toetsings-onderzoek, dat men zichzelf dwingt
tot explicitering, tot objectiviteit, tot vermijding van contaminatie, tot het nemen van
risico (vgl. 4;3). Dit geldt ook in andere gevallen, dan de hierboven onder ten eerste
en ten tweede in het bijzonder genoemde. Ook voor onderdelen van andere
onderzoeksvormen (9;1;3 t/m 9;1;6) kan dikwijls met vrucht de toetsingsvorm gebruikt
worden.

9;1;3 2. Instrumenteel-nomologisch onderzoek.
Dit type onderzoek sluit aan bij de inhoud van hoofdstuk 8. De onderzoeker stelt
zich bijvoorbeeld ten doel een instrument te maken, te standaardiseren, te valideren;
populatie-parameters ervoor te schatten, normen voor sub-populaties te bepalen,
en dergelijke. Test-constructie en -validatie vallen hier ten duidelijkste onder (b.v.
WIEGERSMA 1959); evenzo de constructie en ijking van een vragenlijst (b.v. ‘Hoe
denkt U over Uw werk?’ BETHE 1958). Een enigszins andere vorm is die, waarbij de
onderzoeker zich ten doel stelt een bijdrage te leveren tot het nomologisch netwerk
van een bepaald begrip - niet noodzakelijkerwijze met behulp van één instrument
(vgl. BARENDREGT 1961, hfdst. 7 en 10).
Kenmerkend is, ten eerste, dat de onderzoeker werkt binnen en aan het
nomologische net rondom een bepaald begrip. De grenzen van dit net moeten vrij
nauw om dit begrip getrokken zijn; zo niet, dan kan men vaak beter van
toetsings-onderzoek spreken. Ten tweede is kenmerkend het instrumentele karakter
van het onderzoek. Daarmee wordt bedoeld, dat de instrumentele realisering van
het begrip, respectievelijk de begripsvaliditeit van het instrument of van de
instrumenten in het onderzoek centrale problemen zijn. Een descriptief-statistisch
onderzoek naar de ‘gezinsgrootte’ in Nederland, verdeeld naar diverse
bevolkingsgroepen, zou dus wegens het ontbreken van dit ‘instrumentele karakter’
niet tot dit type worden gerekend, maar veeleer onder 3 (descriptief onderzoek)
thuishoren.
De indicatiestelling voor instrumenteel-nomologisch onderzoek is vrij duidelijk.
Het is vooral daar aangewezen, waar door een ontbrekend of onvoldoende valide
of onvoldoende uitgewerkt instrumentarium voor empirische basis-begrippen weinig
vorderingen kunnen worden gemaakt in de ontwikkeling en toetsing van bruikbare
theorieën, hypothesen,
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methoden. Dit doet zich zeer vaak voor bij de huidige stand van de
gedragswetenschappen. Weliswaar is het soms mogelijk in het kader van een
toetsings- of exploratie-onderzoek (9;1;5) de nodige instrumenten ad hoc te
construeren; vaak genoeg echter is de constructie en begripsvalidatie van het
instrument op zichzelf een zo omvangrijk en belangrijk werkobject, dat dit een
afzonder lijk instrumenteel-nomologisch onderzoek rechtvaardigt. Op gebieden als
persoonlijkheidsleer, waar het zoeken naar fundamentele, meetbare ‘dimensies’
van de persoonlijkheid één van de belangrijkste probleemstellingen is (vgl. b.v.
EYSENCK 1947; 1952b; CATTELL 1957; e.v.a.), is dit type onderzoek zeer frequent.

9;1;4 3. Descriptief onderzoek.
Voor de hand liggende voorbeelden van descriptief onderzoek zijn allereerst te
vinden in wetenschappen, waarin de systematische beschrijving en catalogisering
van gevallen, c.q. specimina van soorten, een centrale plaats inneemt, zoals de
zoölogie en botanie. Verder kan men denken aan beschrijvendstatistische
onderzoekingen, zoals door het Centraal Bureau voor de Statistiek worden verricht.
Zo volledig mogelijk universum-onderzoek is uitdrukkelijk descriptief, wanneer het
er om gaat de waarde van een aantal variabelen voor alle individuen te bepalen.
Men categoriseert en telt, men berekent maten voor de centrale tendentie voor de
populatie en voor subgroepen daarvan, maakt staten en grafieken van het bestand
- alles zonder dat van hypothese-stelling en -toetsing sprake is. Evenzo, bijvoorbeeld,
een sociografisch onderzoek van een stad of gemeente, of een ethnografische
beschrijving van een primitieve stam.
Men rekent overigens ook bepaalde steekproef-onderzoekingen tot het descriptieve
type, namelijk wanneer de bedoeling niet verder strekt dan via de steekproef
populatie-parameters te schatten (zie b.v. C.O.P. 1959; vgl. de discussie van de
probleemstelling in hfdst. 14).
Een descriptief onderzoek in de psychologie - of misschien liever: ecn
taalonderzoek ten behoeve van de psychologie - is, bijvoorbeeld, dat van ALLPORT
en ODBERT (1936): alle (ca. 18.000) Engelse bijvoeglijke naamwoorden, die gebruikt
kunnen worden om een persoon te karakteriseren, werden door hen verzameld en
geregistreerd. Dikwijls bevatten onderzoekingen over een gebied van verschijnselen
descriptieve gedeelten; men vraagt zich allereerst af: ‘Wat is er op dit gebied; welke
verschijnselen, feiten, problemen doen zich voor?’ Zo bijvoorbeeld, de beschrijving
van
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de werkwijze van blinde beeldhouwers in ‘Die Formenwelt des Tastsinnes’ (RÉVÉSZ
1938), of de beschrijving van de structuur van denk-protocollen van de schaker, die
een zet moet kiezen (DE GROOT 1946). Voor zover het gaat om beschrijving en
systematische ordening van ‘wat er is’, zonder streven naar generalisaties
(hypothesevorming), kunnen we ook in zulke gevallen van een descriptief
onderzoek(-gedeelte) spreken. Het is daarbij zeer wel mogelijk, dat de systematiek
voortkomt uit, of een deductieve uitwerking is van een theoretische opvatting (b.v.
de theorie van Selz in DE GROOT 1946). Het doel van het onderzoek is dan echter
nog niet zozeer de toetsing, als wel de deels deductief-systematische, deels zuiver
descriptieve uitwerking zelf, aan een steekproef.
Ook fenomenologische studies kunnen wij tot het descriptieve type rekenen, zij
het dat wij hier - meer nog dan bij de eerder genoemde voorbeelden - voorzichtig
moeten zijn met verkapte, althans impliciete hypothesevorming. Vatten wij de inhoud
van zulke studies op als beschrijvingen van bepaalde aspecten van de wereld, zó
als deze door de schrijver ervaren worden, dan zijn zij echter zonder meer tot de
descriptieve studies te rekenen. Zij kunnen dan in tweede instantie dienen voor een
vernieuwde begrips- en hypothese-vorming (en -toetsing) - wat trouwens ook voor
andere descriptieve onderzoekingen geldt.
Kenmerkend voor descriptief gericht onderzoek is, dat volgens een bepaalde
expliciet aangegeven systematiek (vgl. 2;2), dat wat zich voordoet op een bepaald
gebied wordt geregistreerd, zonder dat anders dan door de principes van die
systematiek zelf op theorie- of hypothesevorming wordt vooruitgelopen. Men kan
objectief en subjectief descriptief onderzoek onderscheiden, naar gelang de
beschrijving, de registratie, c.q. de categorisering, telling, berekeningen geheel
volgens objectieve instructies (6;1;1) of, in meerdere of in mindere mate, volgens
subjectieve waarnemings- en beoordelings-processen (7;3;1) verlopen.
Descriptief onderzoek is geïndiceerd, als men ter voorbereiding van een
uitgewerkte theorie- of hypothese-vorming of ter voorbereiding van de instrumentele
realisering van begrippen een overzicht nodig heeft van wat er is of van wat - volgens
een bepaalde systematiek - relevant is op een gebied van verschijnselen. Ook deze
situatie doet zich vaak voor; in feite vaker dan er descriptief onderzoek wordt verricht.
Het is weliswaar gebruikelijk om aan een empirisch onderzoek een literatuurstudie
te laten voorafgaan; en dat is ook te zien als een onderzoek van ‘wat er is’,
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namelijk in de literatuur. Maar overigens wordt dikwijls het weinig opwindende, vaak
moeizame werk, dat de descriptieve fase kan vereisen, verwaarloosd: geheel
nagelaten of onvoldoende uitgewerkt. Het resultaat is dan een te vroege, onrijpe,
niet stevig genoeg met de gewone werkelijkheid verbonden hypothesevorming, een
te snelle vastlegging op een theoretisch model. Wordt in de gedragswetenschappen
de probleemstelling te vroeg in de studeerkamer en /of het laboratorium getrokken
en uitsluitend daar verder behandeld, dan is het risico niet gering, dat de uitkomsten
- voorbeeld: sommige leertheorieën - ook niet verder dragen dan de muren van het
1
lab.
Wij hebben er reeds op gewezen, dat descriptief onderzoek dikwijls ook daarom
zo weinig aantrekkelijk is, omdat het in bepaalde wetenschapskringen minder
respectabel wordt geacht dan (mathematische) modelconstructie en
toetsings-onderzoek. Moet er bij een descriptief onderzoek gebruik worden gemaakt
van voor toetsingsonderzoek ‘verdachte’ technieken, zoals interview, introspectie
of ‘hardop denken’ (DE GROOT 1946), dan versterkt dit het vooroordeel nog. Daaraan
is waarschijnlijk toe te schrijven, dat men bijvoorbeeld in de literatuur over
beslissingsprocessen een weelde van verschillende mathematische modellen (b.v.
THRALL, COOMBS en DAVIS 1954), een relatief veel geringer aantal experimentele
toetsingsonderzoekingen (b.v. COOMBS 1958), maar praktisch helemaal geen
eenvoudige descriptieve onderzoekingen vindt over wat voor soorten
beslissingsproblemen er zijn en hoe het in feite toegaat bij gokken, kansspelen,
denk- en keuze-opgaven, bij economische en praktische beslissingen in het gewone
leven. Aangezien de statusdiscriminatie ten nadele van descriptief onderzoek vooral
merkbaar is in het Amerikaanse gedragswetenschappelijke klimaat, ziet het er naar
uit, dat hier een speciale taak ligt voor de Europese onderzoekers. Zo kunnen,
bijvoorbeeld, psychologen, die, bij grondige kennis van de werkwijze en van de
voordelen van exact toetsingsonderzoek, tòch niet ten prooi zijn gevallen aan het
vooroordeel, dat de psychologie tot elke prijs zo veel en zo snel mogelijk op de
fysica moet gaan lijken (en zo weinig mogelijk op

1

‘The laws that the experimental learning psychologist has discovered and the theories that
he has formulated with respect to them grew out of (...) laboratory phenomena and as yet
have not been related to instances of learning in real life’ (SPENCE 1954).
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een wetenschap als de geschiedenis), belangrijk descriptief georiënteerd werk doen
(vgl. ook 9;3;2).

9;1;5 4. Exploratief onderzoek.
Dit onderzoek-type is het beste te beschrijven als een tussenvorm tussen descriptief
en toetsingsonderzoek. Ook hier gaat het om een empirisch (c.q. experimenteel)
onderzoek. De doelstelling van de onderzoeker is echter niet in de eerste plaats het
veld te verkennen of de verschijnselen te registreren (descriptie), maar uitdrukkelijk
hypothesen te vormen en te selecteren. Exploratief onderzoek verschilt van
toetsingsonderzoek, doordat de canon van de inductieve (toctsings-)methode niet,
althans niet in zijn exacte vorm, wordt aangehouden. De onderzoeker gaat wel uit
van zekere verwachtingen, van een min of meer vaag theoretisch raam, hij is gericht
op het vinden van bepaalde soorten samenhangen in zijn materiaal, maar deze zijn
niet in de vorm van scherp gestelde (toetsbare) hypothesen vooraf door hem
geformuleerd, zodat ze ook niet in eigenlijke zin getoetst kunnen worden (vgl. 2;2;3).
Karakteristieke voorbeelden zijn te vinden in klinisch-psychiatrische studies op
een bepaald theoretisch gebied (b.v. BASTIAANS 1957, i.v.m. de psychosomatiek).
De klinische en casuïstische studies, waarop de psychoanalyse door Freud en zijn
aanhangers gebaseerd werd en waaraan zij verder werd geëxploreerd en als
theoretisch ontwerp uitgebouwd - maar niet getoetst in onze zin - behoren tot het
exploratieve type.
Sommige breed opgezette descriptieve onderzoekingen hebben ook een
exploratieve zijde. Men kan eventueel, zoals bijvoorbeeld in het Bazenonderzoek
(C.O.P. 1959) gedaan is, onderscheid maken tussen ‘verdelingen’
(frequentie-gegevens m.b.t. één variabele in de steekproef), ‘descriptieve verbanden’
tussen variabelen, en ‘hypothesen’. Het verschil tussen de beide laatste categorieën
is, dat de eerstgenoemde niet, de tweede wel te maken heeft met wat door de
onderzoekers vooraf werd gezien als relevant in verband met de problemen waarvan
zij zijn uitgegaan. Descriptieve verbanden worden bepaald en geregistreerd,
‘hypothesen’ worden in dit type onderzoek weliswaar niet getoetst - omdat zij niet
vooraf scherp gesteld waren - maar wel geëxploreerd met het oog op een scherpere
hypothesevorming in de lijn van vooraf bestaande theoretische verwachtingen. Het
verschil is vrij subtiel; men kan dan ook nogal eenscenzelfde onderzoek zowel
descriptief als exploratief opvatten.
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Kenmerkend voor exploratief gericht onderzoek is echter, dat bij de opzet uitdrukkelijk
wordt gedacht aan de vorming of uitwerking van een theorie of van afzonderlijke
hypothesen. Het gaat niet zozeer, of niet alleen om verzameling en ordening van
feiten (fact finding), of om een overzicht van ‘wat er is’, maar tenminste ook om
verwachte en te vinden samenhangen, die voor een bepaald theoretisch of praktisch
doel relevant worden geacht. Doordat een scherpe formulering van die
samenhangen, als toetsbare hypothesen, ontbreekt, kunnen zij echter nog niet
volgens de regelen van de kunst worden getoetst (vgl. 2;2;3). Het is dus wel een
‘proberen of...’ (1;1;2), maar zo, dat de instelling van de onderzoeker neerkomt op:
‘Laten wij zien wat wij kunnen vinden’. En wat men ‘vindt’ - d.i. selecteert - kan men
niet tevens aan hetzelfde materiaal toetsen (vgl. DE GROOT 1956b).
Vragen wij naar de indicatiestelling voor exploratief onderzoek, dan moet worden
gezegd, dat het weliswaar een legitieme onderzoekvorm is, maar ook, dat dit type
minder vaak geïndiceerd is dan het in feite wordt uitgevoerd, althans in Nederland.
Het komt te vaak voor, dat ‘exploratie’ een eufemisme is voor onnodige contaminatie
in een onderzoek, dat veel beter systematisch objectief-descriptief had kunnen
worden opgezet. Case studies kunnen bijvoorbeeld ook systematisch-descriptief
worden uitgevoerd, maar dikwijls worden beschrijving en interpretatie slecht
gescheiden. Het komt ook te vaak voor, dat ‘geëxploreerd’ wordt waar eigenlijk
beter, c.q. voor hetzelfde geld, zou kunnen worden getoetst; en wel omdat de
onderzoekers door onvoldoende bekendheid met de empirisch-wetenschappelijke
methodiek eenvoudig verzuimd hebben hun hypothesen scherp te stellen, hun
theorie goed deductief uit te werken of een goed sluitende experimentele opzet te
maken. Tegenwoordig weet men meestal wel, wat bijvoorbeeld Freud nog niet wist,
namelijk dat de uitkomsten van een exploratief onderzoek op klinische, casuïstische,
of exploratief-statistische basis, met zijn vele contaminatie-mogelijkheden, niet meer
als voldoende bewijskrachtig kunnen worden beschouwd en dus alleen voor een
verbeterde hypothese- of theorievorming nuttig kunnen zijn. Maar dikwijls weet men
geen raad met hoe het dan wel moet. Het gevolg is, dat een aanvankelijk als
toetsingsonderzoek bedoeld, maar als zodanig slecht uitgevoerd project wordt
gepresenteerd als ‘exploratief onderzoek’ - ter redding uit de methodologische nood.
Zulke onderzoekingen hebben wij, in Nederland, te over. Zij zijn weinig waard als
de
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hypothesen, waartoe zij leiden, niet óók in een theoretische ‘setting’ scherp worden
geformuleerd en getoetst. Zoals in 4;3 werd uiteengezet berust de
verantwoordelijkheid voor het eerste (formulering als hypothesen) uitdrukkelijk bij
de (exploratieve) onderzoeker, terwijl het tenminste wenselijk is, dat hij ook zelf tot
toetsing overgaat. Maar al te dikwijls is het alleen gebrek aan precisie in de uitvoering,
dat ons ertoe dwingt om een onderzoek als ‘exploratief’ te beschouwen, dat met
meer inspanning en vakkennis ook ‘toetsend’ had kunnen zijn.
Exploratief onderzoek is, positief gesproken, vooral dan geïndiceerd, wanneer
men op een relatief breed gebied, waarover weinig bruikbare theorie bestaat, met
een veelheid van observatie-gegevens of variabelen te maken heeft over wier
relatieve relevantie weinig bekend is. Men heeft echter wel - òf op grond van
theoretische gezichtspunten, óf van duidelijke, praktische vraagstellingen-een
betrekkelijk gerichte belangstelling voor bepaalde typen samenhangen, met
bijbehorende ideeën en relatief vage verwachtingen. Deze gerichtheid bepaalt in
hoofdzaak welke gegevens men zal opnemen, wat men zal meten en, ruim gesteld,
welke verbanden men alzo zal nagaan.
Eén van de gebruikelijke, typisch exploratieve, technieken in dit type situaties is
de factor-analyse. Voor het gebruik hiervan wordt verondersteld, dat men bepaalde
variabelen kan meten (objectief bepalen, 7;2;2) en de sterkte van hun samenhang
twee aan twee kan uitdrukken in de één of andere correlatie-coëfficiënt. De matrix
der correlatie-coëfficiënten dient als uitgangspunt voor de factor-analyse.
Karakteristiek is, dat men wel weet wat men meten (en correleren) zal, maar niet
wat ‘erachter ligt’. Men tracht dan zelfs de begrippen en variabelen, waartussen,
naar men hoopt, theoretisch of praktisch waardevolle betrekkingen zullen blijken te
bestaan, uit het onderzoek zelf af te leiden als ‘factoren’, die de optredende
correlaties zo spaarzaam mogelijk en zinvol verklaren (zie b.v. THURSTONE 1947).
Over de vraag in hoeverre de empirie, zo behandeld, werkelijk bruikbare antwoorden
geeft - óók op de vraag naar de ‘achterliggende’ variabelen en begrippen voor de
theorievorming - lopen de meningen overigens nogal uiteen (voor een heldere
kritische analyse, zie YELA 1961).
In het algemeen kan men stellen, dat exploratief onderzoek vooronderzoek behoort
te zijn. Ontbreekt het vervolg: de exacte theorie- en/of hypothese-vorming en
-toetsing, dan is het van weinig waarde.
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9;1;6 5. Interpretatieftheoretische studies.
Dit onderzoektype willen wij afgrenzen van de andere (‘zuivere’) typen door te stellen,
dat het in zijn pure vorm niet- empirisch is. In tegenstelling tot het geval van
instrumenteel, descriptief, exploratief of toetsings-onderzoek, wordt hier géén nieuw
materiaal verzameld. Het gaat dus om interpretatie en theoretische evaluatie van
een gegeven, gesloten verzameling van bevindingen (vgl. 2;1;6). De variatiebreedte
naar onderwerp en naar omvang van wat er wordt geïnterpreteerd is bijzonder groot:
enerzijds bijvoorbeeld bepaalde testantwoorden van een proefpersoon, anderzijds
bijvoorbeeld het ontstaan van culturen in de geschiedenis van de mensheid (TOYNBEE
1957).
Kenmerkend is steeds, dat een bepaalde verzameling van gegevens, kwalitatieve
of kwantitatieve onderzoek-uitkomsten of directe observaties in onderling verband
gebracht worden door ze proberenderwijs af te leiden uit een hypothese of theorie
(of opvatting of visie), die door de onderzoeker op het gegeven materiaal van
toepassing wordt geacht. Daarbij is tenminste òf de toepasselijkheid op dit materiaal
òf de juistheid, respectievelijk aanvaardbaarheid van de hypothese of theorie dubieus
en tentatief van karakter (2;1;6).
Tot de indicatiestelling voor dit type onderzoek behoort, dat het onmogelijk moet
zijn het probleem direct door een toetsingsonderzoek op te lossen. De verzameling
is er nu eenmaal en zij wordt als uniek, als een uniek universum, beschouwd. In het
geval van test-antwoorden van een proefpersoon gaat het niet om toetsing van een
algemene hypothese ààn deze proefpersoon, maar om een interpretatie van een
aanwezige verzameling van gedrags-uitingen vàn deze unieke proefpersoon, over
wie, naar wij aannemen, vooralsnog geen andere gegevens (voor toetsing)
beschikbaar of te verkrijgen zijn (vgl. DE GROOT 1954a). In geval van een onderzoek
als dat van Toynbee staat nu eenmaal een beperkt aantal culturen, zij het elk met
een immens feitenmateriaal, ter beschikking. Gaat het om een theoretische
interpretatie van een groot aantal onderzoekings-uitkomsten (b.v. over
extraversie-introversie, zie b.v. CARRIGAN 1960), dan wordt óók - zij het misschien
alleen voorlopig - de verzameling als uniek en gesloten beschouwd, d.w.z. als niet
verder uit te breiden.
Vanwege het grote belang en de bijzondere problematiek van dit type onderzoek
zal aan de methodologie van de interpretatie een aparte paragraaf worden gewijd
(9;2).
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9;2 Methodologie van de interpretatie
9;2;1 Het interpretatie-probleem; een voorbeeld.
Het interpretatieve, c.q. interpretatieftheoretische onderzoek-type is zowel één van
de meest attractieve als één van de moeilijkste vormen van wetenschappelijk
onderzoek. Wij zullen in deze paragraaf eerst nog enkele opmerkingen maken over
de problemen en gevaren van de interpretatie - subjectiviteit, contaminatie - om
daarna te trachten richtlijnen op te stellen en empirische controles te vinden voor
een methodiek van het interpreteren, die in overeenstemming is met de in dit boek
uiteengezette methodologie.
Voor de discussie diene telkens als voorbeeld - naast het karakteristieke geval
van de individualiserende psychodiagnostiek en ad hoc gekozen voorbeelden - een
interpretatieve studie van de schrijver zelf (DE GROOT 1949). Pièce de résistance
van dit boek is een psychoanalytische interpretatie van ‘de mythe’ van St. Nicolaas.
Het materiaal, dat werd geinterpreteerd, bestond uit de tegenwoordige Nederlandse
Sint Nicolaasgebruiken en een aantal middeleeuwse legenden, aangevuld met
historische gegevens over cultus en gebruiken in het verleden.
De eerste stelling, waartoe de analyse van legenden en folklore leidt, is dat Sint
Nicolaas in de middeleeuwen niet alleen patroon was van de kinderen, maar zijn
bemoeienis en bescherming uitstrekte tot alle onderdelen van de reproduktieve
cyclus, zoals die zich in het familie- en sociale leven manifesteert: vrijage, huwelijk,
sexueel leven, bevruchting, zwangerschap, geboorte. Hij was patroon van de
kinderzegen. In de vorm van allerlei plaatselijke gebruiken is dit - met uitzondering
van het sexuele leven in engere zin - ook historisch aangetoond. De schrijver stelt
echter, dat dit aspect van veel groter belang moet zijn geweest en meer centraal
moet hebben gestaan in wat Sint Nicolaas voor de middeleeuwse mens betekende
dan in de incidentele beschrijvingen ervan door historici naar voren komt.
Er is hier uiteraard sprake van een heidense erfenis. Volgens de schrijver werd
deze echter niet, zoals men dikwijls meent, in het Westen aan de Nicolaus-traditie
toegevoegd; zij is grotendeels van de oorspronkelijke Byzantijns-Griekse Nikolaos
afkomstig. De Groot stelt, dat de sexueel getinte aspecten van deze erfenis door
de Kerk tot aan de Hervorming
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deels oogluikend werden geduld, deels werden gekerstend en anderdeels werden
onderdrukt en verdrongen, althans consequent werden genegeerd. De Hervorming
betekende, zoals bekend, in vele landen een volledige breuk met de Sint
Nicolaas-gebruiken. In Nederland bleef een klein deel behouden, met dien verstande,
dat onder meer alle connecties met de sexualiteit werden weggewerkt - zodat zij bij
de tegenwoordige Sinterklaas absurd lijken. De bewering, dat ‘Sint Nicolaas niets
met de sexualiteit te maken heeft’, wordt echter, aldus de schrijver (op. cit., o.a. p.
119-120), gedementeerd door de symbolische ‘boventonen’ van de legenden, en
zelfs van de moderne mythe (folklore).
In het boek zelf staan uiteraard veel meer beweringen, maar wij zullen in de
kritische bespreking ervan - na 12 jaar - onze gedachten tot bovenstaande punten
beperken. In feite zal de discussie vooral op de eerste stelling betrekking hebben:
het patroonschap van de kinderzegen.
Bij deze bespreking zal het niet gaan om de vraag, hoe men kan aantonen, dat
de gegeven interpretatie ‘de enig mogelijke’ is. Dit zou een verkeerde
probleemstelling zijn. Karakteristiek voor de materialen (gesloten verzamelingen),
waarvoor de behoefte bestaat aan een (theoretisch-) interpretatieve bewerking, is
gewoonlijk hun aspect-rijkdom. Er zijn meestal zoveel feiten met zoveel verschillende
‘aspecten’ (c.q. zoveel variabelen) in het spel, dat verschillende ‘interpretatieve
ordeningen’ naast elkaar mogelijk zijn. Verschillende interpretaties van eenzelfde
materiaal sluiten elkaar gewoonlijk logisch niet uit.
Houden wij rekening met de in 2;1;6 gegeven omschrijving van interpretatie als
een (aanvechtbare) subsumptie van het gegeven materiaal onder een (aanvechtbare)
algemene wettelijkheid, die zou gelden in een (vaak slecht gedefinieerd) universum,
waarvan het materiaal in kwestie een deelverzameling zou vormen, dan is deze
‘meervoudige interpreteerbaarheid’ niet verwonderlijk, ja, eigenlijk vanzelfsprekend.
Er is immers geen reden waarom niet eenzelfde materiaal onder verschillende
gezichtspunten als deel (c.q. steekproef) van verschillende universa zou kunnen
worden gezien. Voor zover hier een moeilijkheid ligt, is deze niet van logische maar
van psychologische aard. Wij zijn vaak geneigd aan bepaalde, ons fraai voorkomende
of om andere redenen geprefereerde interpretaties te gaan geloven en daardoor
tot ongerechtvaardigde uitspraken te komen van het type: Dit materiaal is ‘niets
anders dan’ een
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manifestatie van... (X); voor andere interpretaties ‘is geen plaats’ (vgl. DE GROOT
1944, en op. cit., 1949, p. 53-57).
Het kan dus niet gaan om een uitsluiting van àndere interpretaties, als men er
één heeft. Het gaat om middelen, empirische methoden en criteria, ter bepaling van
de ‘waarde’, ter ‘weging’ van een gegeven interpretatie. De vraag is of, en zo ja, in
hoeverre een interpretatie gerechtvaardigd is, d.i. iets substantieels bijdraagt tot
onze kennis en ons inzicht. Kunnen wij voor een dergelijke waarde-bepaling
methoden en empirische criteria ontwikkelen?
Hoe moeilijk zulk een evaluatie is, blijkt nergens beter uit dan uit de absurde
voorbeelden, waarvan bekend is, dat van een werkelijke bijdrage tot onze kennis
geen sprake is. Wij weten bijvoorbeeld, dat men desgewenst een vrij gedetailleerde
sexueel-symbolische interpretatie van de beschrijving van een voetbal-match, een
duinwandeling, of een veldslag kan geven. Een bekend voorbeeld van andere
strekking is Pérès' interpretatie van Napoleon's levensgeschiedenis als de mythe
van een zonneheld (PÉRÈS 1827!). De details van zulke materiaal-bewerkingen
kloppen dikwijls niet zoveel slechter dan die van andere, waar wij wel geloof aan
hechten. Hoe moeten wij nu het kaf van het koren scheiden?
In de Sinterklaasstudie is door het gehele boek heen te merken, dat de auteur
zich van dit probleem rekenschap heeft gegeven. Het komt met zoveel woorden
aan de orde naar aanleiding van een bespreking van C.G. Jung's werkwijze (op.
cit., hfdst. 2, p. 80-82). Daar worden ook reeds enkele richtlijnen opgesteld, die
hieronder nog ter sprake zullen komen.
De moeilijkheid is echter, dat het probleem zich telkens herhaalt, in het groot en
in het klein. Niet alleen ten aanzien van de interpretatie van de gehele (gesloten)
verzameling, maar ook bij die van allerlei onderdelen - details van legenden, folklore,
en dgl. - kan, en moet men vaak, de vraag stellen of zij wel verantwoord zijn.
Interpretaties van de onderdelen van het materiaal zijn gewoonlijk onderling
afhankelijk; de totaalinterpretatie is op die van de details opgebouwd, maar die van
de details moeten weer in het licht van het geheel worden gezien.
Het is juist deze interdependentie, die het interpreteren zo gevaarlijk maakt:
mogelijke fouten kunnen zich gemakkelijk cumuleren en daardoor tot een volkomen
scheef beeld leiden. In feite gaat het bij interpretatieve studies dikwijls zo, dat de
onderzoeker al in een betrekkelijk vroeg
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stadium de hoofdlijnen van zijn ordenings- en verklarings-schema getrokken heeft
om zich dan, met dit idee in het hoofd, verder in de stof te verdiepen: de ene studie
na de andere te lezen en er uit te halen ‘wat hij kan gebruiken’. Bij deze, in feite
normale, gang van zaken geraakt ook de meest bonafide onderzoeker steeds meer
persoonlijk bij zijn interpretatieve ideeën betrokken. Het wordt voor hem steeds
meer ònmogelijk zijn eigen selectieve waarnemingen en zijn keuze- en
ordenings-activiteiten bij de inpassing en later bij de presentatie van zijn materiaal
onder objectieve controle te houden.
Dit probleem is allerminst beperkt tot gevallen als die van ons hoofdvoorbeeld,
dus tot de psychoanalytische variant van het interpreteren. Het is, bijvoorbeeld,
even klemmend voor de historicus, of voor de theoreticus op welk gebied dan ook,
die de uitkomsten van een onderzoek, of van een reeks van onderzoekingen op
een bepaald gebied wil evalueren (vijfde fase, vgl. 1;4;6). Het treedt vooral ook
veelvuldig op in de toegepaste wetenschap: de rechter, de medicus, de psychiater
en de klinische psycholoog hebben er vrijwel dagelijks mee te maken. Het is aan
de orde overal waar een verzameling van feitelijke gegevens als uniek wordt
beschouwd en waar gepoogd wordt deze verzameling als universum interpretatief,
d.i. met het oog op een eigen (unieke, individuele) ‘theorie’ te begrijpen.
Wij hebben in 2;1;6 gezien, dat een interpretatie kan worden opgevat als een
dubieuze verklaring, die aangezien en voor zover zij dubieus is, impliciete hypothesen
inhoudt. Verwijzen deze beide begrippen naar theoretische uitspraken en naar
bevindingen - ideeën en feiten - buiten het universum, daarnaast kan men
interpreteren gewoonlijk ook zien als een proces, dat zich binnen het universum
afspeelt, met ‘onderlinge bevestigingen’ in het materiaal zelf als argumenten ten
gunste van de interpretatie. Men kan dus de vraag naar de waarde-criteria voor een
interpretatie van drie kanten benaderen, die we in het volgende zullen onderscheiden
als: interpretatie als uitbreiding van een verklaring, als het stellen van één of meer
impliciete hypothesen, en als interne interpretatie zonder meer.
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9;2;2 Interpretatie als uitbreiding van een verklaring.
(1) Het eerste probleem, dat wij willen onderzoeken, is hoe ver een mogelijke
verklaring uit aanvaardbare wettelijkheden strekt; of: waar de interpretatie qua
dubieuze verklaring begint.
Dit is niet een zaak, waarvoor een scherp empirisch criterium kan worden
opgesteld, aangezien het hierbij onder meer gaat om een beoordeling van de
geldigheid en de draagwijdte van theoretische beweringen (vgl. 4;2). Men kan alleen
de eis stellen, dat de onderzoeker, die een theoretisch-interpretatieve studie
onderneemt, zich rekenschap moet geven van en zich uitspreekt over de vraag in
hoeverre hij meent, dat zijn interpretatie een legitieme verklaring is op grond van
als juist aanvaarde, meer algemene wettelijkheden.
In de Sint Nicolaas-studie (DE GROOT 1949) neemt de schrijver klaarblijkelijk ten
eerste aan, dat sexuele symboliek, van een herkenbaar eigen karakter, in dromen
dikwijls correspondeert met sexuele achtergrondsbetekenissen (motieven, wensen)
in het psychische leven van de dromer. Ten tweede neemt hij aan, dat deze
hypothese ook als aanvaard kan worden beschouwd voor legenden en folklore,
d.w.z. voor materialen, waarvan wij niet weten, hoe ze precies tot stand zijn gekomen
en waarbij de ‘auteurs’ niet meer bereikbaar zijn voor een directe toetsing van de
hypothese, c.q. voor een controle op een bepaalde interpretatie.
De eerste hypothese - die van het (veelvuldig) voorkomen van sexuele symboliek
in dromen - is weliswaar nog steeds niet volstrekt algemeen aanvaard door het
forum (vgl. b.v. EYSENCK 1957a), maar staat wel heel sterk. De tweede is van deze
eerste een uitbreiding, die in eerste aanleg op een analogie-redenering berust:
aangenomen wordt, dat wij bij mythen, legenden en folklore te doen hebben met
weliswaar onpersoonlijke produkten - er is geen auteur (meer) - maar toch met
produkten van eenzelfde, algemeen menselijke fantasie-activiteit, als die waaruit
dromen, dagdromen en dergelijke (met auteur) voortkomen. Dezelfde wettelijkheden
van uitdrukkingsvorm en betekenis moeten daarvoor dus geldig zijn. De redenering
is plausibel genoeg en geheel gangbaar in de dieptepsychologische literatuur; de
Groot kan zich dan ook op Freud, Jung en vele anderen beroepen (op. cit., hfdst.
2, p. 58 e.v.). Niettemin is het in de gegeven situatie van de theorie-ontwikkeling op
1
dit gebied reeds hier mogelijk protest aan te tekenen.

1

Directe toetsing van deze uitbreiding, via de ‘auteur’ van het fantasie-produkt, is hier niet,
indirecte toetsing is echter wel mogelijk. Een dergelijke toetsing is in het chronologische
verloop van de Sinterklaas-studie trouwens geschied. De aanname, dat de hypothese óók
geldt voor legenden en folklore werd namelijk ondersteund door het feit, dat via interpretaties
van de sexuele symboliek in de legenden betekenis-aspecten hypothetisch konden worden
gesteld (DE GROOT 1947b), die later aan historische feiten konden worden bevestigd (vgl. ook
9;2;4).
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Aanvaardt men eenmaal de algemene veronderstelling van de toepasselijkheid van
de hypothese ook op het gegeven materiaal, dan is althans de gebezigde
interpretatie- methode aanvaardbaar. Ook worden dan allerlei concrete
analogie-redeneringen acceptabel, van het type: ‘Uit de theorie en praktijk van de
droom-analyse weten wij, dat deze symbolische uitdrukkingswijze correspondeert
met deze betekenis; wij nemen aan, dat dit hier ook geldt’. Men kan dan dus stellen,
dat de interpretatie van concrete details in de legenden ondersteund wordt door
feitelijke bevindingen - geen nieuw, maar ‘oud’ materiaal - buiten het universum.
Bij een vage, verbale theorie als de onderhavige blijft echter, óók als zij als
aanvaard mag worden beschouwd, onduidelijk of en hoe zij op bepaalde gevallen
kan worden toegepast. Zij stelt eigenlijk alleen duidelijk, dat een onderneming als
deze, namelijk om legenden en folklore sexueelsymbolisch te interpreteren, niet
absurd is. Maar zij omschrijft niet duidelijk in welke gevallen men dit wel en in welke
gevallen men dit niet mag doen. De concrete toepassingen ervan blijven als
verklaringen dubieus, soms meer, soms minder; het blijven interpretaties. De grens
tussen legitieme verklaring en hypothetische interpretatie kan alleen ad hoc, van
geval tot geval, ongeveer worden aangegeven. Dat is in de Sint Nicolaas-studie
herhaaldelijk gedaan, in die zin, dat de mate van onzekerheid bij afzonderlijke
interpretaties soms - zij het lang niet altijd, uit begrijpelijke overwegingen van
leesbaarheid overigens - in de tekst is aangegeven.
(2) Daarmee is meteen een gedeeltelijk antwoord gegeven op een tweede belangrijke
vraag, namelijk of er na aftrek van wat door verklaring kan worden gedekt, nog
voldoende is overgebleven om een interpretatie te rechtvaardigen. De algemene
vraag is, of we mogen aannemen, dat het materiaal zelf uniek en belangrijk genoeg
was om een interpretatieftheoretische studie te rechtvaardigen.
In het geval van ons voorbeeld is de vraag niet of de figuur van de
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heilige Nicolaus, en in het bijzonder de verzameling van legenden, waarin hij de
1
hoofdrol speelt ‘uniek is’, maar of dit materiaal zich in zijn uniciteit voldoende als
een afgeronde, gesloten verzameling van een eigen karakter van andere soortgelijke
(legenden-)verzamelingen onderscheidt om een eigen individuele theorie waard te
zijn. Dit is niet alléén een kwestie van een persoonlijke evaluatie door de
onderzoeker. Het hangt allereerst af van bepaalde kenmerken van het te interpreteren
verschijnsel of materiaal, die vaak controleerbaar zijn.
Bezien wij eerst het geval van een enkelvoudig verschijnsel of feit. Het is duidelijk,
dat een aparte interpretatie hiervan alleen in aanmerking komt, als het verschijnsel
uitzonderlijk genoeg is, d.w.z. niet gedekt kan worden door aanvaardbare, gangbare
verklaringen, of anders uitgedrukt: door méér aanvaardbare (meer algemene, meer
eenvoudige, beter gestaafde) alternatieve hypothesen, dan door de hypothesen,
die men, in de vorm van een interpretatie, ad hoc wil aanvoeren. Dikwijls is een
belangrijke alternatieve hypothese die van het toeval. Heeft men bijvoorbeeld twee
metingen verricht - laten we zeggen, twee bepalingen van een neuroticisme-score
van een proefpersoon, met een half jaar tussenpoos - met als resultaat dat de tweede
een aantal punten hoger is uitgevallen dan de eerste, dan zal men grote
voorzichtigheid moeten betrachten met de interpretatie, dat ‘het neuroticisme van
deze proefpersoon is toegenomen’. Het is zeer wel mogelijk, dat de verandering
verklaarbaar is als toevalsfluctuatie. Beschikt men over betrouwbaarheids-gegevens,
bijvoorbeeld over de standaard-meetfout van de test in kwestie (vgl. 8;3;3), dan kan
men nagaan of er wel voldoende aanleiding is om de (nul-)hypothese van de
toevals-fluctuaties te verwerpen. Op soortgelijke wijze kan men nagaan of het zinvol
is het verschil tussen twee testscores van een proefpersoon specifiek te interpreteren
in de zin van: ‘Proefpersoon is beter in A (b.v. ‘rekenen’) dan in B (b.v. ‘algemene
ontwikkeling’)’.

1

Hierover bestaat veel misverstand. ‘Uniciteit’ (uniqueness, Einmaligkeit) is in sommige kringen
ten onrechte een begrip-met-een-nimbus geworden: bepaalde eerbiedwaardige
‘geesteswetenschappelijke’ objecten, personen, gebeurtenissen, instituties zouden deze
kwaliteit wel, configuraties in de dode natuur zouden haar niet bezitten. Tegen deze denkwijze
richt zich Eysenck's notoire argument, dat zijn oude schoen even ‘uniek’ is als prof. Windelband
(EYSENCK 1952a, p. 109) - een op zichzelf juiste bewering, die echter volstrekt niet slaat op
wat het eigenlijke punt van discussie is. Het gaat er namelijk niet om of iets (of iemand) uniek
is, maar alleen of het (of hij) de moeite van een individualiserende interpretatie, een unieke
‘theorie’ waard is.
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Gaat het om groepsgemiddelden of verschillen daartussen of bijvoorbeeld om
correlatie-coëfficiënten, dan komen we terecht bij de gangbare technieken van het
toetsen van een hypothese middels verwerping van een nulhypothese.
Deze voor het geval van kwantitatieve gegevens gebruikelijke werkwijze is dikwijls
ook op kwalitatieve verschijnselen en materialen toepasbaar - mits men één of meer
ongecontamineerde beoordelaars inschakelt. Beperken wij ons tot het Sint
Nicolaas-materiaal, dan kan men via beoordelaars de hypothese toetsen, dat Sint
Nicolaas-legenden een eigen, omschrijfbaar karakter hebben. Men legt bijvoorbeeld
aan de beoordelaars ten eerste een beschrijving van dit karakter in algemene termen
voor en ten tweede een verzameling (heiligen-)legenden, die, deels afkomstig van
Nicolaus deels van anderen, bijvoorbeeld Antonius, ontdaan zijn van alle verwijzingen
naar de persoon van de held. De opdracht luidt dan uit deze verzameling de
Nicolaus-verhalen aan te wijzen. Lukt dit aan onbevangen beoordelaars, die de
legenden in kwestie niet kennen, in bevredigende mate - daarvoor zijn
significantie-eisen te stellen - dan hebben wij redenen om aan te nemen, dat de
legendarische bisschop een ‘eigen karakter’ heeft.
Deze toets werd in het geval van St. Nicolaas niet toegepast; voornamelijk omdat
geen (kerk-)historicus aan dit ‘eigen karakter’ twijfelt. Het tekent zich trouwens bij
een intuïtieve vergelijking, bijvoorbeeld met de verhalen uit de Legenda Aurea (DE
VORAGINE (1482) 1948) duidelijk af. Niettemin zou de studie aan overtuigingskracht
1
slechts gewonnen hebben, als deze of een dergelijke toets was verricht.
(3) Het antwoord op de beide vorige vragen - hoe ver men komt met (meer)
aanvaardbare verklaringen, en of het overblijvende te interpreteren universum in
voldoende mate een afgerond, eigen karakter heeft - hangt af van de begrenzing
van het universum. Het kan voorkomen, dat een bepaald verschijnsel, op zichzelf
bezien, niet verklaarbaar, en dus niet

1

In het algemeen worden dergelijke toetsen - middelen ter voorkoming van ‘overinterpretatie’
- te weinig toegepast. Vooral in de praktijk van de interpretatieve, klinische psychodiagnostiek
is dit hele gezichtspunt te weinig bekend. In plaats van de norm, dat er goede aantoonbare
redenen moeten zijn om zich niet van interpretatie te onthouden, heerst daar vaak de
bedenkelijke opvatting, dat een psycholoog des te beter is naarmate hij ‘meer uit het materiaal
haalt’, d.i. naarmate hij meer, en meer gedetailleerde interpretaties produceert.
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voor interpretatie vatbaar lijkt, maar in combinatie met andere verschijnselen wel
verklaarbaar blijkt te zijn; het kan voorkomen, dat een universum alleen een
uitzonderlijk, eigen karakter vertoont, doordat men het betrekkelijk willekeurig heeft
afgegrensd. De vraag is of de selectie, de samenstelling van het te interpreteren
materiaal, wel objectief is geschied.
Dit punt werd reeds in 6;3;3 en 6;3;4 aan de orde gesteld. Er is hierbij altijd sprake
van een zekere willekeur: wat is wel, wat is geen ‘beschaving’ (TOYNBEE 1957),
welke gevallen kan men beter uitsluiten, als atypisch, apokrief of onbelangrijk
beschouwen?
In de Sint Nicolaas-studie ging het onder meer (a) om bronnen, (b) om de
vaststelling van een universum van te interpreteren legenden. Vraag (a) was
gemakkelijk te beantwoorden, aangezien er maar twee standaard-werken waren
(ANRICH 1913 en MEISEN 1931). Ten aanzien van vraag (b) werd als criterium voor
opname van avondlandse legenden het oordeel van Meisen aangehouden: alle
door hem als belangrijk genoemde en weergegeven legenden werden geanalyseerd.
Daar van deze rooms-katholieke kerkhistoricus wel allerminst vooringenomenheid
ten gunste van in het psychoanalytische interpretatie-kader passende legenden kan
worden verondersteld, is dit een aanvaardbaar criterium.
Meer aanvechtbaar was de selectie uit Anrich's enorme verzameling van Griekse
legenden: alleen enkele ‘interessante’, niet al te simpele, niet al te stereotype
wonderverhalen werden behandeld. Een betere oplossing was de in 6;3;4 aanbevolen
methode geweest: inschakeling van een voldoende ter zake kundige, maar van het
speciale doel onkundige beoordelaar, aan wie wordt gevraagd te werken volgens
de instructie om (bijvoorbeeld een tiental) ‘interessante, niet al te simpele en niet al
te stereotiepe’ legenden uit te zoeken.
Overigens moet de vraag naar de mogelijke selectiviteit bij de definitie van het
universum wel worden onderscheiden van die naar de selectiviteit bij de presentatie
(publikatie) van het materiaal. De beide problemen zijn verwant, maar niet identiek.
Wanneer namelijk het materiaal zelf voor anderen toegankelijk is, bijvoorbeeld
doordat het door anderen of in ander verband door de interpretator zelf gepubliceerd
is, dan is selectiviteit in de presentatie niet irreparabel en zelfs aanvaardbaar, indien
de lezer niet in het onzekere wordt gelaten over de wijze, waarop de selectie tot
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stand kwam. Is het materiaal niet voor anderen toegankelijk, dan is het gevaar van
een vooringenomen selectie - opzettelijk of onopzettelijk - bij de presentatie even
ernstig als bij de definitie van het universum. Dezelfde overwegingen gelden dan
en dezelfde controle-maatregelen zijn dan aangewezen.

9;2;3 Toetsing door extrapolatie.
Interpreteren is - wij herhalen het - het subsumeren van een gegeven geval,
verschijnsel, thema, algemeen: een gegeven ‘gesloten materiaal’, onder één of
meer algemene wettelijkheden. De juistheid van de wettelijkheden zelf en/of hun
toepasselijkheid op het materiaal zijn daarbij dubieus. Interpreteren is daarom tot
op zekere hoogte verklaren (9;2;2), maar impliceert steeds ook het stellen van één
of meer ad hoc opgestelde hypothesen. Het ligt daarom voor de hand interpretaties
te ‘toetsen’ via toetsing van de erin besloten liggende hypothesen.
De meest voor de hand liggende mogelijkheid daartoe is deze, dat men de
interpretatie extrapoleert, buiten het gegeven materiaal; wat uiteraard alleen mogelijk
is, als dit niet definitief gesloten is. De gang van zaken is dan deze, dat men eerst
de geïmpliceerde hypothesen als zodanig formuleert, dus met betrekking tot een
ruimer universum (of ruimere universa) dan dat (die) van het te interpreteren gesloten
materiaal, om vervolgens voorspellingen voor nieuwe observaties op te stellen en
te verifiëren. Deze vorm van controle op een interpretatie brengt ons terug in de
normale cyclus van het empirisch wetenschappelijk denken - in zoverre is dit de
‘koninklijke weg’.
Is deze weg altijd begaanbaar? Het antwoord moet zijn: veel vaker dan men
gewoonlijk meent.
Er zijn allereerst evidente gevallen, waarin deze werkwijze ook wel

1

In de St. Nicolaas-studie deed zich dit voor bij de selectie van het in de studie te betrekken
(en te vermelden) historisch feitenmateriaal. In dit geval werd door de schrijver vrij uitdrukkelijk
gezocht naar feiten, die konden dienen voor een empirisch bewijs van de existentie van
bepaalde aspecten van de Nicolaus-figuur (vgl. 4;1;1). Wat betreft het relatieve belang van
deze feiten heeft deze werkwijze het nadeel, dat het gepubliceerde materiaal een sterkere
indruk maakt dan met de werkelijkheid van de relatieve frequentie van zulke ondersteunende
feiten overeenkomt. Weliswaar weet de lezer dit ook wel; maar toch zou het aangeven van,
b.v., een schatting van de relatieve frequentie van met de kinderzegen samenhangende
patroonschappen op grond van Meisen's mededelingen daarover de studie ten goede zijn
gekomen.
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wordt gevolgd. Zo bijvoorbeeld staatkundige, economische, sociologische,
politicologische, zelfs cultuurfilosofische theorieën: interpretaties van specifieke
verzamelingen van feiten in een verleden, dat zich echter in het heden continueert.
Is uit de geëxtrapoleerde interpretatie (theorie) het ontstaan of de afloop van een
crisis te voorspellen, de ontwikkeling van machtsverhoudingen, de uitslag van de
volgende presidents-verkiezing, dan kan men toetsen. De methodologische eis is,
dat de onderzoeker zelf naar zulke toetsingsmogelijkheden zoekt, en dat hijzelf de
deductiefspecificerende uitwerking (3;2) tot op de vorm van een zo concreet
mogelijke, uiteraard verifieerbare (en vooral falsifieerbare) voorspelling volvoert (vgl.
4;3;4 en 4;3;5).
In het geval van de individualiserende psychodiagnostiek liggen de mogelijkheden
evenzeer voor de hand. De onderzochte persoon leeft hier immers na het onderzoek
voort - in tegenstelling tot het geval van een historische biografie. Het is alleen om
praktische redenen, dat men het geheel van test-scores, observaties en
interview-gegevens vaak als een te interpreteren ‘gesloten verzameling’ beschouwt:
de proefpersoon komt alleen maar gewoonlijk niet terug. Van de mogelijkheid om
interpretaties door extrapolatie te controleren, door de proefpersoon wel te laten
terugkomen (vgl. b.v. CATTELL'S ‘P-techniek’ en aanbevelingen voor longitudinale
studies, 1957), en kritische voorspellingen op te stellen, die via later contact kunnen
worden geverifieerd - van deze mogelijkheid (DE GROOT 1954a) wordt helaas nog
zelden gebruik gemaakt (vgl. echter jones 1961). Dit is wel degelijk ook in de
niet-klinische psychodiagnostiek mogelijk: behalve de gebruikelijke vrijblijvende,
normatieve adviezen die met betrekking tot de proefpersoon worden gegeven, kan
men ook hier kritische voorspellingen opstellen, voor ‘het gewone leven’, die later
kunnen worden geverifieerd.
Maar ook met betrekking tot de schijnbaar meest definitief ‘gesloten’ materialen,
zoals ze in de geschiedenis voorkomen, is omvorming tot hypothesen en specificatie
tot voorspellingen zinvol. Het wetenschappelijk onderzoek gaat immers voort. In
ons standaard-voorbeeld: er kunnen stukken worden ontdekt en/of ontcijferd, nog
onbekende legenden worden opgespoord, opgravingen - b.v. in Myra - worden
gedaan, waarvan de uitkomsten, zoals dat heet, ‘een nieuw licht werpen’ op het
onderwerp. Zelfs als men noch het tijdstip, noch de wijze kan voorspellen, waarop
zulk nieuw materiaal ter beschikking zal komen, is het soms
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mogelijk de interpretatie in de richting van voorspellingen te specificeren. Dat
vergemakkelijkt niet alleen een latere objectieve evaluatie, het leidt ook op zichzelf
reeds tot een verduidelijking van wat met de interpretatie bedoeld wordt.
In de Sint Nicolaas-studie is hiermee wel enigszins rekening gehouden: er wordt
herhaaldelijk uitdrukkelijk geëxtrapoleerd (b.v. DE GROOT 1949, Nikolaos en Artemis,
p. 134-140) en in termen van hypothesen geformuleerd. Een uitwerking tot in
concrete voorspellingen is echter niet verricht - althans minder expliciet dan de
schrijver het nu zou beproeven te doen. Gemakkelijk is dit niet, vooral als niet te
voorzien is of, en zo ja, wanneer en op welke wijze er nieuw relevant materiaal te
voorschijn kan komen. Als men weet dat het op komst is, is de tijd in ieder geval rijp
- bijvoorbeeld als ‘de sarkofaag binnenkort zal worden geopend’, of als de (Dode
Zee-) rollen wel gevonden maar nog niet ontcijferd zijn.

9;2;4 Convergentie binnen het universum.
Tot zo ver over toetsing door extrapolatie. Het komt echter voor, met name in de
cultuurwetenschappen, dat een materiaal praktisch onherroepelijk gesloten is.
Trouwens, ook als dit niet zo is, is het van belang aandacht te besteden aan
controle-mogelijkheden in de zin van hypothesetoetsing binnen het te interpreteren
universum.
Bezien wij eerst welke aanbevelingen er gewoonlijk voor een verantwoorde
interpretatie worden gegeven. Daarbij is het nuttig te onderscheiden tussen
interpretatie van een feit of verschijnsel enerzijds, en van meer complexe patronen,
structuren, verzamelingen van gegevens anderzijds.
Gomperz heeft zich in een zeer lezenswaardige, kleine studie over de
interpretatie-methodiek van de historicus (GOMPERZ 1939) met het eerstgenoemde
geval beziggehouden. Hij richt zich vooral op de vraag welke oogmerken een
bepaalde historische persoon er op een bepaald tijdstip toe hebben gebracht een
bepaalde daad te stellen. Het gaat dus om interpretatie van een gedragsfeit, een
handeling (‘conduct’). De hypothesen of theorieën, die daarbij in impliciete vorm
deels worden toegepast, en deels hypothetisch worden geponeerd, hebben
betrekking op de doelstelling, op de bewuste motivatie van de handelende persoon.
Deze kan worden gezien in het psychologisch-biografische licht van (een theorie
over) zijn persoonlijkheid, of van de kring van personen waartoe hij
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behoorde, of ook in het specifieke licht van bepaalde sociologische of economische
theorieën, of opvattingen over ‘de tijdgeest’ en dergelijke.
Het is duidelijk, dat dit een kernprobleem is bij de beoefening van de geschiedenis.
Het is, zoals bekend, ook een kernprobleem in de praktijk van de rechtsspraak,
waaraan Gomperz dan ook herhaaldelijk refereert; zij het, dat daar nog sterker dan
in de geschiedenis gezocht wordt naar ‘het’, of althans één doorslaggevend motief
(doel) met de bedoeling tot een evaluatie te komen: hoe ‘slecht’ of ‘goed’ was de
1
daad?
Gomperz stelt, dat vijf verschillende methoden kunnen worden toegepast om tot
een interpretatie te komen. Men kan ten eerste uitgaan van ‘the agent's own account’:
Wat zegt hijzelf over het waarom van zijn daad? Men kan ten tweede letten op ‘the
agent's anticipations’: in hoeverre blijkt uit zijn gedrag - inclusief expressief gedrag:
maakt hij de indruk oprecht te zijn? en dgl. - wat hij vóór heeft, wat hij als vervolg
of reactie verwacht. Dit is eventueel al op te vatten als een context- of
situatie-interpretatie (vergelijk echter ten vierde). Men kan ten derde systematisch
de mogelijkheden van motieven (bedoelingen, doelstellingen) naast elkaar stellen,
die volgens ervaring, mensenkennis en psychologie als plausibel in aanmerking
komen en daarmee het probleem reduceren tot een keuze: bijvoorbeeld, nam X die
maatregel als vooruitziend staatsman, dus uit staatsbelang, of om persoonlijk
voordeel, klassebelang, om tegenstanders te paaien? en dergelijke. Gomperz noemt
dit de methode van het onderscheiden van ‘types of conduct and of ends’. Een
dergelijke logisch-psychologische reductie lost het probleem niet op, maar kan
dienen om het te vereenvoudigen, soms tot een alternatief. Men kan ten vierde van
de ‘context of conduct’ uitgaan. Gomperz bedoelt daarmee niet zozeer de situatie
- die in elk van de vijf methoden in aanmerking moet worden genomen - als wel de
beschouwing van deze handeling in het licht van vroegere en latere handelingen
van ‘the agent’. In onze terminologie betekent dit, dat gepoogd wordt te interpreteren
vanuit een theorie over de persoonlijkheid(s-ontwikkeling) van de steller van de
handeling in kwestie; met als speciaal probleem de vraag in hoeverre consistentie
van doeleinden, motieven en handelingen mag worden

1

Het feit, dat de psychiater (of psycholoog) zelden opereert met de aanname van slechts één,
en dan nog bewust, motief en ook zelden geneigd is tot een morele evaluatie dààrvan, maakt
de communicatie tussen jurist en psychiater, wanneer deze laatste door het gerecht wordt
geraadpleegd, vaak moeilijk.
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aangenomen (GOMPERZ op. cit., p. 29). Men kan ten vijfde ‘authorities’ raadplegen,
d.w.z. bij anderen, bij voorkeur ooggetuigen of tijdgenoten, nagaan wat zij ervan
zeggen.
Elk van deze vijf methoden levert op zichzelf dubieuze resultaten op, waarop veel
af te dingen is. Het is echter de overeenstemming in indicaties verkregen door
toepassing van verschillende methoden, het is de convergentie in de uitkomsten
van verschillende methoden, die volgens Gomperz de interpretatie ondersteunt.
Inderdaad is dit wel ongeveer de wijze waarop de wetenschapsman, trouwens ook
de prakticus (b.v. de rechter), bij interpretatieve studies of activiteiten te werk gaat.
Het convergentie-criterium is evenzeer van toepassing voor het geval, dat niet
één feit of verschijnsel wordt geïnterpreteerd, maar een materiaal, dat uit vele
samenhangende feiten en gegeven verbanden bestaat. Alleen komt er nu nog iets
bij, namelijk de convergentie van uitkomsten binnen één interpretatie-methode.
Denkt men zich bijvoorbeeld de historische biograaf aan het werk, dan wordt de
belangrijke vierde methode van Gomperz, die van de contextvcrgelijking, bij ieder
van de gedrags-feiten van de ‘agent’ opnieuw toegepast en deze vergelijkingen
geschieden binnen het te interpreteren universum. De interpretatie, i.c. van het
biografische materiaal, krijgt nu het karakter van theorie-vorming, namelijk van een
theorie over de historische persoon in kwestie. De eis is, dat de feiten met de
geponeerde theorie kloppen, dat zij passen in het persoonlijkheidsbeeld, dat deels
aan die feiten wordt ontwikkeld, anderdeels telkens eraan wordt gecontroleerd.
Bij de psychoanalytische variant van de interpretatie is deze ‘interne convergentie’
- binnen het materiaal en binnen één interpretatie-methode - van grote betekenis.
De interpretatie moet niet alleen zo ongedwongen mogelijk voortkomen uit een
geaccepteerd interpretatie-schema en/of een gangbare zingeving (steun uit oud
materiaal, 9;2;2), maar ook leiden tot een zo veelzijdig en/of zo volledig mogelijke
dekking van de te interpreteren gegevens. Hoe méér details, feiten, verschijnselen
in het materiaal door één interpretatieve ingreep worden gedekt, des te beter
ondersteunen zij elkaar èn die ingreep - ceteris paribus. Bij dit ‘ceteris paribus’ moet
men dan vooral denken aan een vergelijking met mogelijke alternatieve verklaringen
of interpretaties (Gomperz' derde methode).
In het geval van de interpretatie van legenden, die gewoonlijk minder absurd van
inhoud zijn dan bijvoorbeeld dromen, is de belangrijkste
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concurrerende verklaring die van de normale inhoud en verteltrant van een
middeleeuws (wonder-)verhaal. Wat in de loop der gebeurtenissen kan worden
opgevat als natuurlijk voortvloeiend uit het voorafgaande, of als bepaald door de
nu eenmaal gangbare verteltrant, of als gevolg van een vooraf gestelde strekking
of bedoeling - b.v. om Sint Nicolaas via een legende als officieel patroon van de
middeleeuwse scholieren te installeren (vgl. MEISEN op. cit., hdst. 11) - is minder
gemakkelijk toegankelijk voor een speciale interpretatie. Deze laatste moet immers
méér presteren dan een ‘gewone’ verklaring. Vandaar dat absurditeiten en
overbodigheden in de manifeste inhoud dikwijls belangrijke aanknopingspunten
bieden. Een psychoanalytische, c.q. een sexueel-symbolische interpretatie staat
des te sterker naarmate zij er beter, ongedwongener en vollediger in slaagt details
te verklaren, die uit een oogpunt van strekking, natuurlijk verloop van gebeurtenissen,
of stijl (verhaaltrant) overbodig of absurd zijn (DE GROOT, 1949, p. 82 onder d, e en
f).
Het aldus uitgebreide convergentie-principe is in verschillende variaties bij alle
vormen van interpretatie terug te vinden. Men kan ook John Stuart Mill's canon van
inductieve methoden (vgl. 2;2;5) als een verscherpte uitwerking van hetzelfde principe
opvatten. Tomkins past deze canon toe in zijn interpretatie-methodiek voor
protocollen, verkregen met de Thematic Apperception Test (TOMKINS 1947, hfdst.
4). Wanneer op een projectie-test verschillende reacties voorkomen, die volgens
1
een gangbare en in principe aanvaardbare interpretatie eenzelfde thema belichamen
en eenzelfde psychologische betekenis suggereren, dan kan men aannemen, dat
die reacties ‘elkaar versterken’ en de interpretatie ondersteunen- De mate van die
onderlinge versterking is echter afhankelijk van de mate van experimentele
(on-)afhankelijkheid van de verkregen gegevens. Het is dus beter als bijvoorbeeld
twee verschillende projectietests, liefst afgenomen door verschillende proefleiders,
elkaar versterken. Het is nog beter als er - volgens Gomperz' principe - sprake is
van verschillende interpretatie-methoden, waarvan de uitkomsten convergeren. In
Gomperz' terminologie zijn projectie-testgegevens misschien het beste te zien als
middelen ter bepaling van ‘the agent's anticipations’; het

1

Om misverstand te voorkomen: een ‘aanvaardbare interpretatie’ is niet noodzakelijkerwijze
juist (vgl. 9;2;2). Bedoeld wordt hier in feite, dat de interpretatie wordt verricht onder dekking
van een als juist aanvaarde statistische hypothese: ‘Het komt relatief veel voor, dat verschijnsel
of thema a correspondeert met oorzaak of betekenis A’.
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interview kan dan ‘the agent's own account’ recht doen wedervaren, via derden
verkregen levensloop-gegevens de mening van ‘authorities’. Natuurlijk wordt ook,
via de anamnese, de ‘context’ van het huidige gedrag bekeken, terwijl de psycholoog
uiteraard uitgaat van motivatietheorieën, die ‘types of conduct and of ends’
onderscheiden. Naarmate van verschillende bronnen, verschillende
interpretatie-methoden (volgens Gomperz) of van verschillende getuigen - in de
psychologie (vgl. 7;3;4), in de geschiedenis, of voor het gerecht - met meer recht
kan worden aangenomen, dat zij onafhankelijk zijn, d.w.z. niet door elkaar noch
door een gemeenschappelijke derde beïnvloed, des te sterker staat het
convergentie-argument.
Bij de interpretatie van het Sint Nicolaas-universum is een duidelijke en sprekende
convergentie te constateren tussen (de interpretaties van) de legenden onderling,
tussen legenden en andere folklore en tenslotte tussen wat deze beide bronnen
opleverden en een groot aantal historische feiten. Aan de grote lijnen van de
interpretatie kan in dit geval nauwelijks worden getwijfeld.

9;2;5 Toetsing door partities in het universum.
Toch is hiermee niet alles gezegd. De boven beschreven werkwijzen en de
toepassing van het convergentiecriterium blijven vaag en afhankelijk van een
subjectieve, kwalitatieve beoordeling door de onderzoeker en door zijn critici. Er is,
zolang men zich alleen hieraan houdt, geen empirische controle; men kan, dat wat
men meent te weten niet toetsen door na te gaan in hoeverre men kan voorspellen
(vgl. 1;3;1). De vraag is dus, of het niet ook bij een interpretatief-theoretische
universum-studie, dus bij de studie van een gesloten materiaal, mogelijk is objectieve
toetsingsprocedures in te voeren.
Het is evident, dat dit inderdaad kan - mits het mogelijk is een partitie van het
universum in te voeren, om één deel voor interpretatie en expliciete
hypothese-vorming, een ander deel voor hypothese-toetsing te gebruiken.
De normale gang van zaken bij een interpretatieve studie staat deze oplossing
in de weg. Het probleem is, zoals we al zagen, dat de onderzoeker zich gewoonlijk
‘gaandeweg inwerkt’, niet alleen in zijn materiaal, maar ook in zijn geloof aan eigen
opvattingen. Hij komt daardoor al vrij gauw in de positie ‘de meeste relevante studies
gezien te hebben’, ‘de meeste materialen in grote lijn te kennen’. Daarbij ligt zijn
opvatting
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(interpretatie) natuurlijk ook al in hoofdzaak gereed; de rest van het werk is dan een
detaillering, uitwerking, zoeken en vinden van steeds méér materiaal, dat zijn
opvattingen staaft. Hij kan zelf, eenmaal aan het werk, zijn eigen onwillekeurige
selectiviteit en interpretatieve vooringenomenheid niet goed meer bestrijden; een
objectieve toetsing van de verkregen inzichten over het universum is schijnbaar
onmogelijk geworden. Op deze wijze kunnen grote en belangrijke, maar ook
scheefgetrokken interpretaties tot stand komen.
De moeilijkheden vloeien voort uit twee feiten. Ten eerste is een
theoretisch-interpretatieve onderzoeker gewoonlijk al ‘gecontamineerd’, voordat hij
goed en wel begonnen is ten tweede werkt hij gewoonlijk alléén. Beide punten geven
aanleiding tot voorstellen voor verbeteringen.
De eerste aanbeveling is, dat de onderzoeker bij interpretatieve studies, zo maar
enigszins mogelijk zijn partiële onwetendheid in de vroege stadia van zijn studie
moet exploiteren. Hij bestudere niet eerst alle relevante materialen (het universum)
om daarnà, voor het eerst en meteen compleet, de interpretatie te publiceren. Beter
is het in een vroeg, ‘prematuur’ stadium, zodra de hoofdlijnen van de interpretatie
zich hebben afgetekend, deze in de vorm van hypothesen over het hele universum
op te schrijven, c.q. te publiceren; met concrete, verifieerbare (falsifieerbare)
voorspellingen over wat hij denkt dat zal blijken bij de studie van de materialen, die
hij, opzettelijk, nog niet heeft gezien. Er zijn natuurlijk verschillende varianten van
uitvoering mogelijk, verschillende partities van het universum, maar het principe is
steeds hetzelfde: gebruikmaken van het feit, dat partiële ignorantie objectieve
zelf-controles kan mogelijk maken.
Bij de Sint Nicolaas-studie (op. cit., zie het Voorwoord) is deze praktijk ten dele
gevolgd, zij het niet met een volledig besef van de schrijver terzake van de
methodologische merites van deze kunstgreep. In ieder geval kwam van zijn hand
in 1947 een kort artikel uit (DE GROOT 1947), waarin de belangrijkste hypothese over
de Nicolaus-figuur, betreffende diens latente connecties met het liefdeleven, werd
gepubliceerd - opzettelijk vóórdat hij de boeken van de historische autoriteiten
(MEISEN 1931; ANRICH 1913) had gelezen.
Het tweede punt - een interpretator werkt helaas gewoonlijk alleen - geeft
aanleiding tot een aanbeveling, die ook kan worden gevolgd als de eerste niet
uitvoerbaar is. Voor een objectieve controle op eigen inter-
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pretaties kan men met vrucht gebruik maken van de partiële onwetendheid van een
ander, een collega of een leek, al naar het geval. Ook hier zijn diverse procedures
mogelijk. Om er één te illustreren: bij het Sint Nicolaas-onderzoek zou het mogelijk
zijn geweest een verzameling van bijvoorbeeld tien legenden aan een
psychoanalyticus voor te leggen met de vraag, of deze legenden naar zijn gevoelen
wat hun latente inhoud betreft bepaalde themata uitdrukken, en zo ja, welke in het
bijzonder. Ook op andere punten zou het mogelijk zijn geweest door samenwerking
met anderen - vooral ook niet-analytisch georiënteerden, historici en leken - controles
in het onderzoek in te bouwen, die het mogelijk zouden hebben gemaakt met grotere
objectiviteit en zekerheid bepaalde interpretatieve detail-beweringen te kunnen
poneren, of - onverhoopt, maar misschien gedwongen - achterwege te laten.
De meeste van de in deze paragraaf aangegeven empirische controles op
interpretaties zijn welbekend in de experimentele psychologie. Het schijnt aan het
andersoortige materiaal van de psychoanalyticus, de klinische psycholoog, de
socioloog en de historicus te liggen, dat de overdracht van het ene naar het andere
gebied zo gering is. Het ligt natuurlijk ook aan de onderzoeker, aan diens opleiding
en gewoontevorming in eigen kring. Toch is ook de goedgetrainde psycholoog vaak
geneigd zijn methodologie te vergeten, zodra hij in contact komt met kwalitatieve,
sterk menselijke en emotioneel aansprekende materialen - zoals ook dikwijls, in
nog krassere vorm, beoefenaars van natuurwetenschappen sterke meningen en
wilde interpretaties ten beste geven, wanneer zij zich met psychologische of
pedagogische vragen gaan bemoeien. De bedoeling van bovenstaande opmerkingen
is vooral aan te tonen, dat het niet nodig is de zelfkritiek te vergeten, noch de
empirische controles achterwege te laten, wanneer men kwalitatieve - historische,
biografische - materialen gaat bewerken.
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9;3 Complexe problemen en hulpmiddelen
9;3;1 Veelheid van variabelen.
Bijna alle problemen van complexiteit, zoals die zich in de gedragswetenschappen
voordoen, zijn te herleiden tot twee vragen: Welke variabelen moeten wij construeren
of kiezen? en: Op welke wijze moeten wij ze met elkaar in verband brengen, d.i.
combineren in onze definities en onze onderzoek-ontwerpen? Ten aanzien van
beide vragen bestaat in de gedragswetenschappen vaak een embarras de choix.
Doordat het menselijk (of dierlijk) organisme enerzijds, en het milieu waarin de mens
leeft anderzijds, klaarblijkelijk niet anders dan in een grote veelheid van oorzakelijke
en structurele ‘factoren’ wetenschappelijk te beschrijven valt, is complexiteit van de
probleemstelling dikwijls onvermijdelijk.
Het is dan ook geen wonder, dat men vaak opereert met samengestelde
instrumenten, dat zijn technische hulpmiddelen en werkwijzen, die meer dan één
variabele opleveren (en dus ook meer dan één ‘instrument’ definiëren, in de zin van
hoofdstuk 8; vgl. de voetnoot op p. 257 in 8;1;1) Zo bepaalt men bijvoorbeeld met
behulp van één belangstellingstest de scores op 11 variabelen: 9 richtingsschalen
en 2 niveauschalen (WIEGERSMA 1959); of met behulp van één vragenlijst de scores
op verschillende persoonlijkheidsvariabelen, zoals ‘neuroticisme’ en
‘introversie-extraversie’ (WILDE 1962). Men kan ook bijvoorbeeld uit één interview
een aantal variabelen afleiden, hetzij in de zin van antwoorden op afzonderlijk
beschouwde, geprecodeerde Ja-Nee-vragen, zoals bijvoorbeeld bij opinie-onderzoek
gebruikelijk is, hetzij via beoordeling door de interviewer (b.v. YDO 1947; vgl. ook
7;3), hetzij door na-codering van het opgenomen interview-protocol in de zin van
7;1;2 of 7;1;3. Men kan weliswaar van mening verschillen over de vraag of een
interview- (en coderings-) methode een ‘samengesteld instrument’ mag worden
genoemd, maar het principe is hetzelfde: men verkrijgt via één procedure een aantal
variabelen.
Terwijl het, op zichzelf in methodologisch opzicht niet bijzonder interessante,
verschijnsel van de ‘samengestelde instrumenten’ voortvloeit uit de behoefte aan
een veelheid van variabelen, zo vloeit omgekeerd de samengestelde variabele
dikwijls voort uit de behoefte de veelheid van empirische gegevens op systematische
en theoretisch verantwoorde wijze
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in te perken. Onder een ‘samengestelde variabele’ verstaan we een variabele, die
1
een mathematische functie is van meer dan één empirische variabele.
Voorbeelden zijn: de verkregen waarde op een meer-dimensionale classificatie
1
(zie voetnoot ); een totaal-score op een testserie; een attitude-score afgeleid uit een
aantal item-scores die ook zelf als variabelen worden beschouwd; een
intelligentie-quotiënt; een factorscore gebaseerd op een factoranalyse van een
aantal variabelen; een interveniërende variabele, die gedefinieerd is via en exact
kan worden bepaald uit empirische variabelen (vgl. 2;3;6); een dichotome variabele
gedefinieerd door een cutting-score op een samengestelde voorspellingsformule
(vgl. b.v. DE GROOT 1960); een punten-totaal bij de werkclassificatie; en dgl.
Het grote probleem bij samengestelde variabelen is steeds dat van de theoretische
verantwoording van juist deze manier van combineren van empirische variabelen.
De argumenten daarvoor kunnen van verschillende aard zijn. Zij kunnen van
empirische aard zijn, zoals bijvoorbeeld bij een samengestelde predictie-score als
men een goed criterium heeft (vgl. 8;2;1): de voorspelling klopt zó zo goed mogelijk.
Samengestelde scores berusten soms op ‘gezond verstand’, dat is op niet theoretisch
geformaliseerde, plausibele aannamen, waarvan wij hopen dat zij ‘gezond’ zijn,
zoals bijvoorbeeld bij de bepaling van verhoudings-getallen als het zo-

1

1

De lezer worde hier herinnerd aan de ruime opvatting van ‘meten’ (7;2;2), van ‘objectieve
variabele’ en van ‘waarde’ op een variabele, die wij hebben geïntroduceerd (vgl. 8;1;1). Zowel
de empirische variabelen als de resulterende samengestelde variabele kunnen eventueel in
een ordinale of een nominale (kwalitatief-categoriale) schaal gegeven zijn. Met het laatste
geval hebben wij bijvoorbeeld te doen bij een meerdimensionale classificatie, zoals die kan
ontstaan door de snijding van verschillende partities in het universum (b.v. een classificatie
van studenten naar sexe, naar vooropleiding en naar faculteit). Met de term ‘mathematische
functie’ wordt alleen aangegeven, dat de waarde - in het voorbeeld dus de nominale ‘waarde’
- op de samengestelde variabele objectief-eenduidig is af te leiden uit de waarden op de
samenstellende variabelen. Het mathematische functie-begrip en de vormgeving daarvan is
geduldig. Stel b.v., dat de samengestelde variabele onderscheidt tussen studenten in de
techniek, ongeacht sexe en vooropleiding (x=0), vrouwelijke studenten in de letteren (x=1),
mannelijke studenten in de letteren (x=2), beide met Gymnasium A-diploma uiteraard, en
economiestudenten, ongeacht sexe, met H.B.S.-opleiding (x = 3) en met Gymnasium-opleiding
(x=4), dan kan men stellen dat x een functie is van sexe (s), faculteit (f) en vooropleiding (v),
dus in formule: x=F (s, f, v). Ook x is dan, evenals de codes van s, f en v, alleen een kengetal,
waarvan de betekenis en het gebruik afhangt van de onderzoek-context.
De lezer worde hier herinnerd aan de ruime opvatting van ‘meten’ (7;2;2), van ‘objectieve
variabele’ en van ‘waarde’ op een variabele, die wij hebben geïntroduceerd (vgl. 8;1;1). Zowel
de empirische variabelen als de resulterende samengestelde variabele kunnen eventueel in
een ordinale of een nominale (kwalitatief-categoriale) schaal gegeven zijn. Met het laatste
geval hebben wij bijvoorbeeld te doen bij een meerdimensionale classificatie, zoals die kan
ontstaan door de snijding van verschillende partities in het universum (b.v. een classificatie
van studenten naar sexe, naar vooropleiding en naar faculteit). Met de term ‘mathematische
functie’ wordt alleen aangegeven, dat de waarde - in het voorbeeld dus de nominale ‘waarde’
- op de samengestelde variabele objectief-eenduidig is af te leiden uit de waarden op de
samenstellende variabelen. Het mathematische functie-begrip en de vormgeving daarvan is
geduldig. Stel b.v., dat de samengestelde variabele onderscheidt tussen studenten in de
techniek, ongeacht sexe en vooropleiding (x=0), vrouwelijke studenten in de letteren (x=1),
mannelijke studenten in de letteren (x=2), beide met Gymnasium A-diploma uiteraard, en
economiestudenten, ongeacht sexe, met H.B.S.-opleiding (x = 3) en met Gymnasium-opleiding
(x=4), dan kan men stellen dat x een functie is van sexe (s), faculteit (f) en vooropleiding (v),
dus in formule: x=F (s, f, v). Ook x is dan, evenals de codes van s, f en v, alleen een kengetal,
waarvan de betekenis en het gebruik afhangt van de onderzoek-context.
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genaamde ‘Erlebnis-Typus’ in de Rorschach-test (RORSCHACH 1921), of van somof verschil-scores bij profielen. Zij kunnen berusten op een combinatie van empirische
bevindingen en theoretische overwegingen in de zin van een onderzoek naar de
begripsvaliditeit van de samengestelde variabele (vgl. 8;2;3). Zij kunnen ook op de
uitkomsten van een bepaalde factor-analytische techniek gebaseerd zijn. In dit
laatste geval is bijzonder duidelijk, dat ook zekere veronderstellingen met betrekking
tot het meetmodel (of de meet-theorie) aan de samengestelde variabele (b.v. een
factor-score) ten gronslag liggen: de mogelijkheid van lineaire en dus
1
compensatorische combinatie, de methode van factor-extractie, de criteria voor de
rotatie, etc. Ditzelfde geldt echter voor alle samengestelde scores, in nog sterkere
mate dan bij enkelvoudige variabelen (vgl. echter 8;4;3), over item-weging bij
eindscores).
Gegeven de veelheid van variabelen, waarmee rekening moet worden gehouden,
is het verder in de gedrags-wetenschappen dikwijls noodzakelijk met
multi-factor-methoden van experimentele opzet en van verwerking van uitkomsten
te opereren. Zo heeft men bijvoorbeeld bij validiteitsonderzoek vaak niet alleen met
een veelheid van voorspellers maar ook met een veelheid van criterium-variabelen
te maken. Ook bij meer theoretisch gerichte onderzoekingen, zowel in het veld als
in het laboratorium, komt het dikwijls voor, dat men effecten van verschillende
variabelen tegelijk moet of wil onderzoeken. Daarvoor zijn tegenwoordig diverse
technieken van materiaal- (c.q. proefpersonen-) selectie, van experimentatie en van
statistische bewerking beschikbaar. Zo kan men bijvoorbeeld met behulp van
variantie-analyse de invloed van factoren, die men niet experimenteel kan
buitensluiten, niettemin bij de analyse elimineren en afzonderlijk bestuderen. Ook
is een variantie-analytische onderzoek-opzet dikwijls aan te bevelen uit een oogpunt
van efficiëntie bij de experimentatie: men kan met relatief kleine steekproeven
volstaan en meerdere verbanden tegelijk onderzoeken. De behandeling van zulke

1

Als de samengestelde score van het type Z1=aX1+bY1 is, dan is het duidelijk, dat persoon
of object i een lage X kan compenseren met een hoge Y. Dit is in de werkelijkheid vaak het
geval, maar niet altijd. Is Z bijvoorbeeld een geschiktheids-score voor een secretaresse, dan
kan best voorkomen dat ‘vlot Engels kunnen spreken’ (X) en ‘goed kunnen typen’ (Y) beide
beslist vereist zijn (conjunctief model) - of ook, dat tenminste één van beide op een bepaald
minimum-niveau moet staan, terwijl de andere score er dan niet meer toe doet (disjunctief
model). Halve vaardigheden kunnen elkaar dan niet versterken (vgl. COOMBS en KAO 1955).
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technieken valt echter buiten het bestek van dit boek (zie b.v. FISHER 1935; EDWARDS
1956; MAXWELL 1958).
Tenslotte een enkel woord over de denkwijze van de onderzoeker wat betreft de
causaliteit. Er wordt in de gedragswetenschappen natuurlijk wel degelijk causaal
gedacht, maar de denkschema's waarmee men werkt, staan onder invloed van de
klaarblijkelijk onvermijdelijke complexiteit van het gebied.
Ten eerste zijn de causale samenhangen, die men empirisch kan onderzoeken,
gewoonlijk bijzonder grof ten opzichte van wat men met betrekking tot de eraan ten
grondslag liggende processen wel moet veronderstellen. De mate waarin dit geldt
is weliswaar variabel naar gelang van het onderzoeksgebied. In
laboratorium-onderzoekingen komt men dichter bij wat men fundamentele causale
samenhangen zou willen noemen dan in onderzoekingen in het maatschappelijke
veld, bijvoorbeeld over het effect van propagandamateriaal op bepaalde attitudes,
of over de samenhang van persoonlijkheidsvariabelen met bepaalde
psychosomatische ziekten (vgl. 5;2), of over de ontwikkeling van de intelligentie of
het taalgebruik van een kleuter met de leeftijd. We kunnen echter wel algemeen
stellen, dat in de gedragswetenschappen meestal vrij complexe en grotendeels
1
onbekende tussenliggende processen moeten worden verondersteld tussen wat
wij als causale factor en wat wij als effect beschouwen.
In die tussenliggende processen - trouwens ook in de te meten variabelen zelf spelen, zo moeten wij wel aannemen, talrijke andere factoren en feitelijke condities
een rol. Voor een deel kunnen wij deze elimineren, voor een ander deel althans
bepalen en controleren, voor nog een deel kunnen wij ze bewust randomiseren (vgl.
6;3;4) - maar voor het grootste deel nemen wij maar aan, dat zij min of meer toevallig
verdeeld zullen zijn: wij verwaarlozen ze eenvoudig en nemen genoegen met
theoretische constructies, waarvan wij weten dat ze grove benaderingen zijn. Een
consequentie van deze betrekkelijke grofheid is de bijzonder

1

De herkomst van de in de psychologie zo vaak toegepaste term ‘intervening variable’ ligt hier
- al heeft dit begrip dan in het tegenwoordige gebruik een meer specifieke betekenis gekregen
(vgl. 2;3;6). Tussen situatie- of persoonlijkheids-‘oorzaak’ en gedrags-‘effect’ moeten wij
interveniërende psychische processen aannemen, die wij misschien wel steeds verder zullen
kunnen onderzoeken, maar die toch altijd voor een belangrijk deel onbekend blijven.
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hoge frequentie van lineaire, additieve (en dus compensatorische) meetmodellen
in de gedragswetenschappen. De eerste, lineaire benadering is gewoonlijk goed
genoeg. Is een verband monotoon, dan kan men er trouwens vaak een lineair
verband van maken door de definities der variabelen wat aan te passen en/of zekere
veronderstellingen over de verdelingen in te voeren - operaties, die dikwijls weliswaar
willekeurig zijn, maar niet of nauwelijks willekeuriger dan de oorspronkelijke
operationele definities. Ook is dikwijls niet goed op grond van de onderzoekresultaten
te zeggen, wat oorzaak en wat gevolg is (vgl. ook 5;3;4). Dit verschijnsel is natuurlijk
ook in andere wetenschappen niet onbekend. Bij de uitleg van de
correlatie-coëfficiënt in statistische leerboeken wordt er vaak op gewezen, dat een
gevonden correlatie niets prejudiceert over de aard en zelfs over de aanwezigheid
van een als causaal te beschouwen relatie. Men kan echter hetzelfde zeggen van
andere wiskundige denkschema's en formules: de differentiaalvergelijking in de
natuurkunde is eveneens ‘causaal indifferent’.
Soms is de relatie weliswaar duidelijk asymmetrisch. Dit geldt vooral als er een
tijds-factor in het spel is: als B na A intreedt kan A wel oorzaak van B, maar B moeilijk
oorzaak van A zijn. Zogenaamde ‘finale’ samenhangen vormen hierop, in
tegenstelling tot een gangbare mening, géén uitzondering. Stellen wij voor een
menselijk subject de hypothese, dat zijn gedrag nù de functie heeft naar een bepaald,
eventueel onbewust doel in de toekomst toe te werken (b.v. ‘vlucht in de ziekte’),
dan nemen wij namelijk wel degelijk ecn oorzaak aan, die aan het gedrag (b.v. ‘zich
een ziekte op de hals halen’) voorafgaat. Men kan deze oorzaak bijvoorbeeld als
volgt algemeen omschrijven: een instelling hebben, die ziekte of ongeval minder
afschrikwekkend, meer acceptabel en zelfs begerenswaard maakt, en die de
instinctieve zorg voor eigen gezondheid doet verslappen. Omdat deze oorzaak
(instelling) moeilijk vooraf meetbaar is, nemen wij haar hypothetisch aan en
omschrijven wij haar in termen van een doel in de toekomst. Eventueel wordt het
bestaan van de oorzaak (de juistheid van de hypothese) mede met behulp van het
al dan niet bereiken van het doel (i.c. ziekte) getoetst. Het verschil is niet principieel:
een finale hypothese is een speciaal type causale hypothese.
Wanneer vele samenhangende verschijnselen tegelijk optreden, is echter dikwijls
een ordening naar oorzakelijke- en effect-variabelen bijzonder moeilijk. Een
onderwerp waarbij dit vaak ter sprake is gekomen
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is dat van het ‘plezier in het werk’ (YDO 1947; ROETHLISBERGER en DICKSON (1939)
1949, hdst. 14: Complaints and Personal Equilibrium). Wanneer een arbeider
klachten heeft over zijn werk, relatief weinig produceert, vaak absent is, thuis
moeilijkheden heeft en niet overweg kan met één van zijn naaste collega's, dan
hebben wij te doen met een reeks factoren, die ieder of als oorzaak of als gevolg
van de anderen kan figureren. Men spreekt bij zo'n systeem van interacties wel van
causaalnetten.
Ten behoeve van een onderzoek naar de werking van zulke causaalnetten waaruit men niet afzonderlijke factoren kan afsplitsen, zonder aan de werkelijke
interacties in de situatie te kort te doen - is het dikwijls wel nuttig bepaalde factoren
als ‘oorzaken’, andere als ‘gevolgen’ op te vatten. Men spreekt dan echter liever
van het kiezen, en definiëren, van bepaalde factoren als onafhankelijke en van
andere als afhankelijke variabelen. Daarin wordt tot uitdrukking gebracht, dat men
voor een ander onderzoek-doel een andere keuze zou hebben kunnen treffen. Voor
de wiskundige vormgeving maakt deze relativering van het onderscheid tussen
oorzaak en gevolg weer geen principieel verschil. Als variabele X1 een functie is
van X2, X3...Xk - of X1 = f (X1) met i = 2, 3...k - kan men in het algemeen even goed
X2 of X3 als functie van de overigen opvatten, dus: b.v. X2=g (X1) met i = l, 3, 4...k.
Een veel toegepast denk- en bewerkingsschema voor de analyse van de invloeden
van verschillende onafhankelijke variabelen op één afhankelijke variabele is dat van
de variantie-analyse. Daarbij wordt weer een lineaire benadering toegepast, in dier
voege, dat de score op de afhankelijke variabele wordt geschreven als een som
van ‘effecten’, uitgaande van de ‘oorzaken’ geïncorporeerd in de onafhankelijke
variabelen, afzonderlijk èn in wisselwerking. Behalve de veronderstellingen, die uit
de lineariteit van de basisformule voortvloeien, moeten ook andere vervuld zijn, wil
men variantie-analyse legitiem toepassen. Hiervoor verwijzen wij echter weer naar
de reeds genoemde literatuur.

9;3;2 Complexe procedures van onderzoek.
Ook in andere opzichten dan voor wat betreft de veelheid van variabelen, waarmee
rekening moet worden gehouden, zijn de onderzoekmethoden in de sociale- en
gedragswetenschappen vaak ingewikkelder dan in de beschrijvingen tot dusverre
is tot uiting gekomen.
Een vorm van complexiteit, die in ieder geval moet worden genoemd,
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is die van de combinatie van verschillende typen onderzoek; ‘typen’ in de zin van
9;1;2. Een voorbeeld hiervan is Frijda's onderzoek over het begrijpen van
gelaatsexpressies (FRIJDA 1956). Men vindt in dit boek verspreide verslagen over
toetsings- en exploratieve experimenten tezamen met literatuurstudie (hfdst. 2), een
uiteenzetting over de fenomenologie van het expressie-verstaan (hfdst. 3) en, talrijke
interpretatieftheoretische gedeelten, die tenslotte uitlopen op een eigen
theorie-vorming (hfdst. 10). Als geheel zou men dit werk het beste als een
interpretatieftheoretische studie kunnen kenschetsen, maar deze is dan toch
gelardeerd met eigen exploraties en toetsingsexperimenten.
Een dergelijke complexe onderzoek- (en publikatie-)vorm is gewenst en gebruikelijk
bij empirische onderzoekingen van langere adem die erop gericht zijn eigen
theoretische bijdragen te leveren. Verslagen over aldus gerichte
research-programma's, die zich over een aantal jaren uitstrekken, vertonen vaak
dit gemengde beeld. Wanneer men een afgerond onderwerp met theoretische
implicaties ‘van alle kanten wil bekijken’, dan is deze vorm vrijwel noodzakelijk. Men
moet dan wel ‘diep’, d.w.z. niet alleen descriptief maar ook interpretatief-theoretisch,
op de literatuur ingaan, zelf materiaal verzamelen en exploreren, bepaalde
hypothesen, die voor de theorie-ontwikkeling essentieel zijn, zelf toetsen, en tenslotte
de bevindingen weer samenvatten, d.w.z. hun belang voor de theorievorming
recapituleren en met een eigen theorie of revisie van bestaande theorieën besluiten.
Deze vorm van samengesteld onderzoek komt in Nederland veel voor. Wij zouden
gemakkelijk talrijke voorbeelden kunnen aanvoeren - maar deze zouden grotendeels
niet al te gelukkig zijn. Zulke complexe, op theorievorming gerichte onderzoekingen
zijn namelijk nog moeilijker dan zuiver theoretisch-interpretatieve studies zonder
eigen empirisch onderzoek. Om dit werkelijk goed te kunnen doen, moet men
meester op alle methodologische wapens, in alle onderzoekvormen zijn, en dat is
slechts weinigen gegeven.
Er is in Nederland helaas een tendentie om deze onderzoek-vorm als norm voor
een goede dissertatie te stellen: men neme ‘een onderwerp’ en bekijke dit ‘van alle
kanten’. De eisen, die een dergelijke onderneming aan de onderzoeker stelt, hangen
natuurlijk voor een deel van het onderwerp af, maar men kan toch zeggen, dat deze
norm - vooropgesteld, dat men goed, theoretisch relevant werk vereist - in het
algemeen te hoog ligt.
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Vooral omdat er in de sociale wetenschappen in Nederland reeds een overdaad
aan weinig belangrijke beschouwingen en privé-theorieën bestaat en anderzijds
een tekort aan technisch-doorwrochte onderzoekingen van het toetsings-, het
1
instrumentele en het systematisch-descriptieve type, is het ongewenst dat deze
norm wordt gehandhaafd. Wordt hij gehandhaafd, dan kan het resultaat van de
arbeid van de gemiddelde promovendus - de uitzonderlijk begaafden niet te na
gesproken - alleen half werk zijn, gekenmerkt door een teveel aan gratuite
interpretaties, niet tot conclusies leidende exploraties en onvoldoende doordachte
en daardoor weinig vruchtbare toetsingen (vgl. 5;1).
Aan ‘gemengde’, theoretisch gerichte onderzoekingen moet de reeds eerder
genoemde eis worden gesteld, dat de onderzoeker de verschillende vormen en
werkwijzen in hun betekenis goed uit elkaar houdt (vgl. 2;2;3 en 2;2;4). De betekenis
van het significantie-niveau bijvoorbeeld hangt sterk af van de vraag of we met een
toetsings- of een exploratief onderzoek te doen hebben. Exploreert men, bijvoorbeeld,
net zo lang totdat men iets ‘significants’ heeft gevonden, dan is dit, door de
voorafgaande selectie, niet meer significant in de statistische zin. Formeel kan het
probleem zo worden gesteld: bij, al dan niet systematische, exploratie van een
materiaal, is aan de orde de vraag naar de statistische significantie van k (van de
N) toetsingsuitkomsten; die men echter op grond van hun ‘significantie’ heeft
geselecteerd - met de bijkomende complicatie, dat N gewoonlijk onbekend en groot
is (vgl. DE GROOT 1956b). Hiermee wordt dikwijls onvoldoende rekening gehouden.
Deze moeilijkheid treedt reeds op bij toetsing van een groot aantal hypothesen
tegelijk, wanneer daarvan slechts een fractie significant blijkt (vgl. BLOCK 1960); zij
treedt ook op, helaas in niet numeriek controleerbare vorm, bij interpretaties (vgl.
9;1;3 en 9;1;4).
Een andere veel gemaakte fout is deze, dat positieve significantieuitkomsten
worden gebruikt om veel verder gaande inhoudelijke interpretaties van de uitkomsten
te dekken met het respectabele argument van de statistische toets. Dit type
verwarring tussen de denkwijzen van

1

Deze drie meer homogene vormen, met name de eerste twee, zijn beter geschikt om als
prototype voor een proefschrift te dienen. Natuurlijk moet een onderzoek van één van deze
typen dan goed aansluiten bij de bestaande literatuur en beantwoorden aan bestaande
wetenschappelijke of maatschappelijke behoeften. Verder ware te wensen, dat onderzoekingen
vaker pasten in ‘mantel-plannen’ van bepaalde research-instellingen en in deze zin op elkaar
aansloten.
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verschillende in één studie samengebrachte onderzoek-vormen is helaas zo frequent,
dat wij de lezer uitdrukkelijk moeten vragen het niet als een persoonlijke discriminatie
op te vatten wanneer wij slechts één voorbeeld noemen (ZELDENRUST-NOORDANUS
1956). Overigens is dit slechts één vorm van de algemene fout hypothese-vormende
en -toetsende onderzoekgedeelten door elkaar te halen. Op deze fout werd in dit
boek reeds herhaaldelijk gewezen (zie b.v. 1;4, verder hfdst. 2 en 3).
Samenvattend kunnen wij zeggen, dat complexe procedures van onderzoek,
waarbij een onderwerp ‘van alle kanten wordt bekeken’ - theoretisch-interpretatief,
theorie-vormend, descriptief, exploratief, toetsend - weliswaar soms noodzakelijk
en uiterst belangrijk zijn, maar bijzonder hoge eisen aan de onderzoeker stellen,
waaraan bijvoorbeeld de gemiddelde promovendus in de sociale wetenschappen
niet geacht mag worden te kunnen voldoen. Als norm voor een proefschrift stelle
men zich liever een meer homogeen onderzoek-type voor ogen. Daarvoor komt in
de eerste plaats het toetsingsonderzoek in aanmerking.

9;3;3 Mathematische modellen.
Zelden is duidelijker dan in de laatste vijfentwintig jaren gebleken, hoezeer de
praktische methodologie van het empirisch-wetenschappelijk onderzoek afhangt
van de ontwikkeling van logisch-mathematische en ‘technische’ hulpmiddelen. In
de theorievorming, zowel als in de onderzoekmethodiek bij de toetsing van theorieën
in de gedragswetenschappen kunnen wij bijvoorbeeld duidelijk de invloed constateren
van recente ontwikkelingen in de logica (zie b.v. TARSKI 1953), in de statistica (b.v.
van nonparametrische toetsen, vgl. SIEGEL 1956), in de informatietheorie (b.v.
ATTNEAVE 1959), in de speltheorie en de besliskunde (b.v. VON NEUMANN en
MORGENSTERN 1944; LUCE en RAIFFA 1957), in de cybernetica (b.v. ASHBY 1957).
Opvallend is daarbij, dat men meer dan vroeger geneigd is theoretische modellen
voor complexe gebieden van verschijnselen te ontwerpen en in zijn geheel te toetsen.
Deze werkwijze is ontleend aan de deductieve wetenschappen, waar zij, in haar
meest exacte vorm, bekend staat als de axiomatische methode. Deze methode
komt erop neer, dat men er bij de vormgeving van de theorie voor zorg draagt: ten
eerste, dat alle theoretische uitspraken streng logisch kunnen worden afgeleid uit
een aantal primitieve uitspraken of axioma's, voor zover de eerstgenoemde
uitspraken niet zelf axioma's
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zijn; ten tweede, dat datgene, wat voor deze afleidingen nodig is - ‘primitieve termen’,
‘gedefinieerde termen’, regels voor de afleiding ontleend aan als geldig beschouwde
‘voorafgaande wetenschappen’ (b.v. de logica zelf, de rekenkunde), vgl. TARSKI
1953, hfdst. 6 - strikt is vastgelegd; ten derde, dat het aldus verkregen systeem aan
een aantal eisen voldoet. Die eisen kennen wij reeds uit 3;1. Het gaat hier met name
om de formele eisen: economie (een zo gering mogelijk aantal axioma's en primitieve
termen, vgl. 3;1;3), en logische consistentie (3;1;2), nietstrijdigheid. Bij deductieve
theorieën is verder een belangrijk methodologisch begrip dat van de ‘volledigheid’:
terwijl een theorie niet-strijdig is ‘als geen volzin er zowel in bewezen als weerlegd
kan worden’, is zij ‘volledig als elke volzin geformuleerd in termen van de theorie
erin bewezen òf weerlegd kan worden’ (TARSKI op. cit., p. 147). In deze ideale vorm
is ‘volledigheid’ een veel te strenge eis om als criterium voor de opbouw van een
empirischc theorie te kunnen dienen: zelfs de rekenkunde en de hogere meetkunde
voldoen er niet aan (op. cit., p. 149). De gedachte, die eraan ten grondslag ligt is
echter wel altijd van groot belang; minder streng geformuleerd: spreekt de theorie
zich uit over alle relevante verschijnselen binnen het gebied dat zij geacht wordt te
bestrijken?
Toepassingen van de axiomatische methode en van minder streng deductief maar
toch mathematisch uitgewerkte modellen in de gedragswetenschappen vindt men,
zoals gezegd, vooral op complexe gebieden van verschijnselen. Het theoretische
model wordt dan vaak gebruikt om te zien ‘hoe ver men ermee kan komen’. In het
besef, dat het, gezien de complexiteit van het gebied, stellig niet alles zal kunnen
verklaren en in principe een benadering is, werkt men de belangrijkste consequenties
deductief zo nauwkeurig mogelijk uit met het oog op een veelzijdige en vaak min of
meer globale evaluatie. Men stevent als het ware, met een zekere verwaarlozing
van details, onmiddellijk af op de theorie als geheel en haar aanvaardbaarheid (vgl.
4;2). Kloppen de deductieve uitwerkingsuitkomsten ‘in grote lijn’ met de bijbehorende
empirische feiten, dan vindt de onderzoeker daarin ten eerste een aanwijzing dat
hij met de theorie-vorming althans op de goede weg is, terwijl hij ten tweede in de
discrepanties tussen theoretische voorspellingen en feiten duidelijke
aanknopingspunten vindt voor de modificaties die het model behoeft.
Deze procedure is zeker niet geheel nieuw. In de economie-benaderende
wetenschap bij uitstek - wordt allang zo gewerkt. Maar ook in de
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gedragswetenschappen in engere zin bestaan manteltheorieën, die vooral de functie
hebben grote gebieden globaal te dekken en die dan, min of meer als werktheorie
(4;2;2), in hun consequenties worden uitgewerkt. Ook hierbij gaat het primair om
de globale overeenstemming, om de bruikbaarheid en om de heuristische
vruchtbaarheid van het model als geheel. Men kan ook een geheel verbale theorie
als Selz' denkpsychologie als een dergelijke manteltheorie opvatten (vgl. DE GROOT
1954b). Ook de psychoanalyse kàn men op deze wijze zien.
Er zijn echter twee belangrijke verschilpunten, waarop trouwens al in 2;3;1 werd
gewezen: de taalvorm van het moderne ‘model’ is mathematisch, zodat de deductieve
uitwerkingen exact kunnen zijn; en het model is uitdrukkelijk tentatief. Deze twee
kenmerken hangen samen. Bij een verbale theorie-vorming is de kans niet gering,
dat de onderzoeker sterk emotioneel, zo niet dogmatisch betrokken zal raken bij
zijn bouwwerk in woorden en ertoe zal neigen, hetzij door onwillekeurige
verschuivingen in de betekenis van zijn begrippen hetzij door willekeurige modificaties
in de theorie - waar de consistentie niet beter op wordt (3;1;2) - zijn systeem tegen
alle ‘aanvallen’ van de feiten (of van tegenstanders) te handhaven. Bij een
mathematische vormgeving is deze mogelijkheid praktisch uitgesloten. Dit geldt met
name als een axiomatische vorm is gekozen, d.w.z. als het model aan alle eisen
van strengheid voldoet. De deductieve uitwerkingen zijn dan scherp en onafwijsbaar,
als het model eenmaal is geponeerd. Daardoor kunnen ook eventuele discrepanties
met de empirie onafwijsbaar zijn. De onderzoeker moet zijn model dus wel als een
tentatieve benadering zien, zolang het nog discrepanties vertoont.
Gezien het feit, dat mathematische modellen in hun gebruik in de
gedragswetenschappen vaak de functie hebben, een tentatieve ordening te bewerken
in grote, complexe gebieden - b.v. ‘keuze-gedrag’ (LUCE 1959), of ‘leren’ (BUSH 1960)
- zijn zulke discrepanties, wanneer men ernaar zoekt, meestal niet zo gering in
aantal. Soms kan men ze wegwerken door het bereik van de theorie drastisch in te
krimpen, maar dan verliest ze dikwijls met haar pretentie haar aantrekkelijkheid,
terwijl men bovendien gemakkelijk in problemen van ‘volledigheid’ verzeild geraakt:
ook bij beperking van het gebied blijven er lacunes.
Het grote methodologische probleem is blijkbaar, hoe ver men in een bepaald
stadium van theorie-ontwikkeling kan en mag gaan met het accepteren van
discrepanties tussen theorie en werkelijkheid. In het
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algemeen kan men zeggen, dat het hierbij niet anders gaat dan bij theorieën die in
een andere vorm gesteld zijn: een model is althans tijdelijk aanvaardbaar zolang er
geen beter is (vgl. 4;2;2). Maar daar moet dan wel aan worden toegevoegd, dat het
oordeel ‘dat er geen beter model is’ - of dat er (nog) geen ermee strijdige feiten in
1
de literatuur vermeld staan - op een grondige kennis gebaseerd behoort te zijn.
Het is tenslotte bepaald ongewenst, dat theorieën worden ontworpen, die bij hun
geboorte al als weerlegd moeten worden beschouwd. Het nieuwe model mag niet
alleen maar een persoonlijke constructie zijn, die wel anders maar in geen enkel
opzicht beter is dan reeds eerder gepubliceerde ontwerpen; ook moet het niet
onmiddellijk strijdig zijn met wat uit andere bron met zekerheid over de verschijnselen
in kwestie bekend is. Het zou niet nodig zijn deze evidente opmerking te maken,
als de ervaring niet had geleerd dat de fascinerende bezigheid van het maken van
mathematische modellen (of: machine-modellen, zie 9;2;4) gemakkelijk in een spel
kan ontaarden, of in een kunst: ‘l'art pour l'art’.

9;3;4 Machine-modellen: simulatie van gedrag.
Een nieuwe variant op deze vorm van onderzoek van complexe gebieden is die,
waarbij niet met een mathematisch, maar met een programma-model voor het
onderzoekgebied in kwestie wordt gewerkt. De recente ontwikkeling van de
elektronische, digitale rekenmachine (digital computer) heeft het mogelijk gemaakt
een theorie in programmainstructies te expliciteren. Men kan hier spreken van een
nieuwe taal-vorm (vgl. 2;3;1), die evenzeer als de mathematische aan alle eisen
van objectiviteit en precisie voldoet (vgl. de definitie van ‘objectiviteit’ in 6;1;3). Met
deze nieuwe taalvorm corresponderen nieuwe methoden van toetsing - of misschien
liever: evaluatie - van theoretische modellen en, uiteraard, nieuwe methodologische
problemen, waarop wij kort zullen ingaan.
Het idee om machine-programma's op te vatten als mogelijke modellen voor
menselijk gedrag is voortgekomen uit bepaalde ontwikkelingen in

1

Eén van Sorokin's aanvallen in ‘Fads and Foibles’ (sorokin 1956, hfdst. 1) is gericht tegen de
‘geheugen-zwakte’ van vele sociale onderzoekers, die hun benadering als ‘geheel nieuw’
aankondigen of van een gebied zeggen, dat het ‘nog niet eerder bewerkt is’ of dat er tot
dusverre ‘nog niets over bekend was’. Hij heeft ook hiermee gedeeltelijk gelijk.
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de technische toepassingssector, die men wel aanduidt met de term ‘kunstmatige
intelligentie’ (artificial intelligence). Het was oorspronkelijk vooral voor praktische
doeleinden, dat men servo-mechanismen - partiële robotten - trachtte te bouwen,
respectievelijk programma's trachtte te ontwikkelen, die prikkels (informatie) niet
alleen automatisch registreerden, maar ook verwerkten en omzetten in adequate
reacties (decisies), machines die van ‘ervaring’ konden ‘leren’ (learning machines),
die ‘denk’-operaties konden verrichten, rationele ‘beslissingen’ konden nemen, etc.
Evenals bij de reken-machine in engere zin ging het bij zulke, merendeels
niet-numerieke prestaties van kunstmatige intelligentie aanvankelijk vooral om het
resultaat: de robot, het machine-programma moest de mens kunnen vervangen,
d.w.z. dezelfde prestatie kunnen leveren als de mens, liefst met grotere precisie en
in veel kortere tijd.
Men ontdekte echter al gauw, dat er ook theoretisch belangrijke mogelijkheden
in deze ontwikkeling besloten lagen. Machine-processen werden vergeleken met
en leverden modellen voor neurologische processen (b.v. MC CULLOCH en PITTS,
1943) en biologische processen (b.v. RASHEVSKY 1948). Shannon leverde met zijn
informatie-theorie (SHANNON en WEAVER 1949) een belangrijke theoretische bijdrage,
terwijl Wiener de nieuwe wetenschap der ‘Cybernetica’ proclameerde (WIENER'S
definitie: ‘the science of control and communication, in the animal and the machine’
(1948); vgl. ook ASHBY 1957). Volgens Green kan men de meeste programma's,
die tot nu toe voor de simulatie van menselijke processen zijn uitgewerkt en beproefd
in één van de vier volgende categorieën indelen: neurologische netten,
patroon-herkenners (waarnemers), probleem-oplossers en taal-verwerkers (GREEN
1961, p. 86). Wij zullen ons hier beperken tot enkele opmerkingen over de
methodologische problemen van de denk-simulatie, dus tot de ‘problem solvers’ in
Green's terminologie.
Karakteristiek voor het gebruik van machine-programma-modellen voor de
ontwikkeling en toetsing (of evaluatie) van theorieën is, dat men niet alleen naar het
resultaat kijkt, maar ook naar het proces, dat tot dit resultaat leidt. De theorie, die
in het machine-programma geïncorporeerd is, is in principe alleen dan aanvaardbaar
als het ‘gedrag’ van de machine, volgens nader te bepalen criteria,
ononderscheidbaar is van het gedrag van een menselijk proefpersoon. Tracht men
bijvoorbeeld een schaakprogramma te ontwikkelen, dan is bij deze opvatting van
machine-
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simulatie het doel niet alleen, en misschien zelfs niet in de eerste plaats, van de
machine een ‘goede speler’ (c.q. een meester, een wereldkampioen) te maken,
maar veeleer ‘denk-processen’ - dus machine-protocollen - te verkrijgen, die op een
aantal theoretisch essentieel geachte punten precies lijken op protocollen van
menselijke proefpersonen die hardop denken. Natuurlijk blijft het criterium van de
prestatie ook dan belangrijk; maar er wordt meer vereist.
Onderzoekers, die van dit theoretische uitgangspunt uitgaan (met name NEWELL,
SHAW en SIMON 1958a, b, c; NEWELL en SIMON 1961a, b, c) moeten worden
onderscheiden van de velen, die bijvoorbeeld het idee van een schaak-machine
vooral hebben aangegrepen uit een oogpunt van oefening in ‘artificial intelligence’,
om hun krachten te beproeven op een gecompliceerd probleem (SHANNON 1950;
TURING naar BOWDEN 1950; BERNSTEIN en ROBERTS 1958). Ook bij deze laatsten is
het doel natuurlijk niet direct praktisch. Het gaat bij hen echter primair om de
ontwikkeling van technische vaardigheden - waarbij een zekere winst aan inzicht
in menselijke processen een belangwekkend bijprodukt kan zijn. Terwijl de eerste
groep er bewust naar streeft de machine uit te rusten met aan het menselijk denken
ontleende, vereenvoudigde maar niet gegarandeerd tot de beste oplossing leidende,
zgn. heuristische routines - in feite geprogrammeerde ‘denkmethoden’ (DE GROOT
1946, 1954b) - is voor de tweede groep een blinde, maar volledig alle mogelijkheden
dekkende, zgn. algorithmische routine preferabel zolang deze niet te veel rekenwerk
en dus machine-tijd vereist. Het criterium in het tweede geval is niet de gelijkenis
met het menselijke denken qua proces, maar alleen de gelijkheid, of liever nog
superioriteit van het resultaat. Het feit echter, dat bij niet- numerieke problemen het
menselijke denken in zijn hoogste vormen vooralsnog aanzienlijk efficiënter werkt
dan de beste machines, heeft ten gevolge, dat ook zij die alleen het resultaat tellen,
wel moeten zoeken naar heuristische oplossingen. Er is tegenwoordig een duidelijke
convergentie van de twee richtingen te constateren.
De methodiek van de onderzoekers, die het programmamodel als een (explicitering
van een) theorie opvatten, is bijzonder duidelijk beschreven door Newell, Shaw en
Simon. Zij stellen, dat de manier waarop zij trachten het ‘juiste’ programma te
ontwikkelen, d.i. de theorie, die het gedrag verklaart, precies dezelfde is als bij de
ontwikkeling van theorieën
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over willekeurige andere fenomenen. Bij de ontwikkeling van een denkprogramma
gaat het in principe als volgt (NEWELL en SIMON 1959):
Verzamel protocollen van menselijke proefpersonen die hardop denken terwijl zij
problemen oplossen;
tracht een machine-programma te schrijven waarvan je verwacht, dat het de
menselijke processen zal simuleren;
realiseer het programma op een machine en bepaal wat voor gedragsprotocollen
de machine produceert, indien geconfronteerd met dezelfde (typen) problemen als
de proefpersonen;
vergelijk het gesimuleerde met het werkelijke gedrag;
modificeer het programma op basis van de gevonden discrepanties. Ga hiermee
zo lang door totdat je tevreden bent met de overeenstemming.
Dit is inderdaad ten duidelijkste de spiraal van het voortschrijdende
wetenschappelijk onderzoek (1;4). De schrijvers vergelijken het proces in het
bijzonder met, bijvoorbeeld, de ontwikkeling van een natuurkundige theorie:
observaties maken - differentiaal-vergelijkingen opstellen - numeriek integreren van
de vergelijkingen - vergelijken van de voorspellingen met de uitkomsten - modificeren
van de differentiaalvergelijkingen - doorgaan totdat de overeenstemming bevredigend
is. Uit deze vergelijking blijkt nog eens zeer duidelijk, dat de programma-taal en
-explicitering de taak van de mathematische vormgeving heeft overgenomen. Via
de machine ‘integreren’ de onderzoekers de veelheid van principes en routines
zoals de mathematische fysicus over een veelheid van variabelen integreert.
In een andere publikatie (NEWELL, SHAW en SIMON 1958a) stellen dezelfde schrijvers
terecht, dat zij zich precies houden aan de canon van de inductieve methode in de
empirische wetenschappen. Het ziet er inderdaad naar uit, dat tegen de grote lijn
van hun betoog niets in te brengen is.
Toch rijzen er wel enkele fundamentele methodologische vragen. Wij kunnen
deze hier alleen aanstippen. Een belangrijke vraag is die naar de criteria voor
werkelijke ‘simulatie’, of anders gesteld, voor de bereikte overeenstemming tussen
machine- en menselijk protocol. Er moet hier naar twee kanten worden afgegrensd.
Bepaalde details in het machineproces zijn ‘van technische aard’ en niet van belang
als explicitering van de theorie; maar ook bepaalde details in het denkproces moeten
worden
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verwaarloosd, bijvoorbeeld voor zover zij meer de belevings- dan de
activiteits-aspecten van het denk-gebeuren weergeven. Het probleem is, waar en
hoe men precies die grenzen moet leggen.
Verder is het duidelijk, dat dit eigenlijk vooraf moet gebeuren, d.w.z. men moet
vooraf vaststellen welke principes van resultaat, van dynamiek, van opeenvolging,
van proces-verloop men van belang acht om te simuleren, d.i. om in het theoretische
ontwerp op te nemen. Deze afgrenzing is namelijk te zien als een definitie van het
bereik van de theorie, dus van het gebied van verschijnselen waarop zij betrekking
zal hebben, en daarmee als een vastlegging van de empirische feiten waaraan zij
zal worden getoetst.
Het ziet ernaar uit, dat men het beste doet niet zomaar van een paar protocollen
uit te gaan, maar van een bestaand of zorgvuldig doordacht theoretisch ontwerp in
verbale vorm, bijvoorbeeld van de theorie van Selz-De Groot - wat Newell c.s.
trouwens tot op zekere hoogte ook hebben gedaan (vgl. NEWELL, SHAW en SIMON
1958a). Doet men dit niet, dan bestaat het risico, dat een ‘bevredigende
overeenstemming’ wordt bereikt, doordat men de beide afgrenzingen op die
overeenstemming instelt, d.w.z. doordat men het bereik van de te verklaren
denkverschijnselen enerzijds en dat van de relevant geachte machine-verschijnselen
anderzijds ad hoc beperkt tot wat met elkaar klopt.
Met andere woorden: wanneer men zo wil werken, dan moet een grondige
theoretische bezinning aan het programmeren voorafgaan. Men moet zich onder
meer ook rekenschap ervan geven - b.v. bij de schaaksimulatie - in hoeverre men
geheugen- en waarnemings-hypothesen in de te programmeren denktheorie wil
opnemen. Daarvan zal immers mede afhangen of bepaalde onderdelen van de
programmerings-techniek al dan niet als relevant voor de theorie moeten worden
beschouwd.
Verder is het ook bijzonder gewenst het onderzoek naar de denkverschijnselen
parallel met de ontwikkeling van het machine-programma en vooral ook daarna
voort te zetten. Als het programma de theorie ‘is’, zoals Newell c.s. het soms stellen,
dan moet deze niet alleen worden ontwikkeld aan de hand van observaties, maar
ook telkens aan nieuw materiaal worden getoetst. Denkpsychologische experimenten
kunnen dan de status van toetsingsexperimenten krijgen, erop ingericht om specifieke
hypothesen uit de theorie te falsifiëren.
Tenslotte: ‘Is’ een programma werkelijk een theorie? Men kan daarover
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verschillend denken. Velen zullen zich met deze theorie-vorm, met deze nieuwe
taal niet erg gelukkig voelen. Het lijkt echter ook niet nodig haar als eind-vorm te
accepteren: het moet mogelijk zijn dat wat essentieel is in het programma in een
even objectieve andere vorm - mathematisch en/of exact-verbaal - terug te vertalen.
Wij hebben slechts enkele methodologische aspecten van de simulatie kunnen
aanstippen; er zijn kennelijk nog vele onopgeloste problemen. Zeker is echter, dat
de explicitering van een vage, verbale theorie in een machine-programma een uiterst
belangrijk methodologisch hulpmiddel is, naast of in combinatie met de explicitering
in symbolisch-logische of mathematische vorm. Hoe men ook over de
confirmatie-waarde van de overeenstemming tussen machine- en menselijke
verschijnselen moge denken, omwerking tot een programma is in ieder geval
instructief en vruchtbaar. Het dwingt tot precisie en tot beantwoording van vragen
die bij een verbale taal-vorm in het vage kunnen blijven, het dwingt tot principiële
onderscheidingen, bijvoorbeeld tussen informatie- en decisieprocessen, tussen
waarnemings-, geheugen- en denkverschijnselen, het dwingt de onderzoeker ertoe
zich nauwkeurig rekenschap te geven van wat hij voor een sluitende theorie nodig
heeft, en van wat hem daartoe in zijn oorspronkelijke theorie-vorming ontbrak. Zelfs
als men alleen maar programmeert - in één van de daarvoor beschikbare abstracte
talen - en niet werkelijk simuleert, dus zelfs zonder machine, kan men al deze
vruchten plukken. Over het belang van de nieuwe methode als stimulans tot
theoretische bezinning en opfrissing van het denken kan géén verschil van mening
bestaan.

9;4 Eenheid van de wetenschap
9;4;1 Idiografisch-nomothetisch: een verschil in methode?
De groep van disciplines, die wij in dit boek soms als ‘sociale’ soms als
‘gedragswetenschappen’ hebben aangeduid - twee termen, die elkaar overigens
niet precies dekken (Woord vooraf, p. VI) - vormen, als groep, een betrekkelijk
recente aanwinst. Hun plaats in het ‘systeem der wetenschappen’ is dan ook nog
onduidelijk. In het huidige
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stadium zijn zij, voor een min of meer vaste afgrenzing en plaatsing nog te veel in
ontwikkeling begrepen, nog te variabel in hun karakter, in hun onderlinge
samenhangen en in hun nomenclatuur; men denke bijvoorbeeld aan het verdwijnen
van de term ‘psychotechniek’, de opkomst van ‘cybernetica’ en van de groepsnaam
‘gedragswetenschappen’ zelf, of aan het onzekere bestaan van bijvoorbeeld
‘sociatrie’.
Zeker is echter, dat zij niet passen in de oude indeling in A- en B-, cultuur- en
natuurwetenschappen. Zij passen niet naar hun inhoud, naar hun object - ‘gedrag’
is bijvoorbeeld zowel een natuurlijk als een cultuurlijk verschijnsel - en zij passen
zeker niet in één van beide groepen naar hun methoden. Zij vormen dus een aparte
groep; men heeft in dit verband wel eens voorgesteld om van C- (of gamma-)
wetenschappen te spreken.
Van het standpunt van de A- en B-indeling gezien, vindt men door elkaar, en
soms ook onafscheidelijk verbonden, zowel A- als B-elementen in de C-groep. Dit
geldt zowel voor de onderwerpen als voor de methodiek. In het voorgaande is dat
duidelijk genoeg gebleken: men vergelijke bijvoorbeeld slechts 9;2 (over interpretatie)
met 9;3;3 en 9;3;4 (over mathematische en machine-modellen).
Het is dan ook geen wonder, dat wat men wel als een typisch methode- verschil
tussen de A- en de B-benadering heeft naar voren gebracht, kan worden
teruggevonden als een methode- strijd binnen de C-wetenschappen; met name
binnen de psychologie. Dit onderwerp is reeds verscheidene malen min of meer
zijdelings ter sprake gekomen. De positie, die in dit boek wordt ingenomen, zal
daarbij wel duidelijk zijn geworden. Wij kunnen die positie als volgt kort omschrijven:
Er zijn ongetwijfeld duidelijke praktische verschillen in wat de
wetenschaps-beoefenaar op A- of B-gebied doet, er zijn ook verschillen in de vereiste
psychologische instelling en in de vereiste bekwaamheden, maar de principes van
‘de wetenschappelijke methode’ zijn, alle strijd ten spijt, precies dezelfde. Hoewel
dit boek eigenlijk in zijn geheel kan worden gezien als een doorlopende adstructie
van dit standpunt, zullen wij op één bekende probleemstelling nog met een enkel
woord ingaan, namelijk die van het onderscheid tussen nomothetische en
idiografische werkwijzen in de wetenschap.
Het gaat hierbij om een door Duitse filosofen (DILTHEY 1894; WINDELBAND 1894)
geproclameerde onoverbrugbare tegenstelling tussen de geesteswetenschappelijke
(A) en de natuurwetenschappelijke (B)
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denkwijze en methodologie. De natuurwetenschappen hebben te maken met
herhaalbare verschijnselen, waarover, krachtens die herhaalbaarheid, algemene
wetten kunnen worden opgesteld; het gààt in de B-wetenschappen om die wetten:
zij zijn wetten-stellend, nomo-thetisch. Voorbeeld bij uitnemendheid: de natuurkunde.
De geesteswetenschappen daarentegen hebben te maken met unieke,
niet-herhaalbare verschijnselen, die in hun eigen aard moeten worden beschreven;
het gààt in de A-wetenschappen om die beschrijving van het individuele, het unieke:
zij beschrijven het eigene, zij zijn idiografisch. Voorbeeld bij uitnemendheid: de
geschiedenis - er is maar één Napoleon, maar één dertigjarige oorlog geweest.
Als descriptief onderscheid is dit, in grote lijn, stellig aanvaardbaar; en de woorden
‘nomothetisch’ en ‘idiografisch’ zijn goed gevonden. Men redeneert echter vaak
verder, ongeveer als volgt. Aangezien de natuurwetenschappelijke methodologie
op het opstellen en toetsen van algemene wetten voor herhaalbare (of zich natuurlijk
herhalende) verschijnselen is gericht en zulke verschijnselen nu juist niet voorkomen
in de typisch geesteswetenschappelijke objecten van onderzoek, heeft deze
methodologie geen enkele geldigheid in de geesteswetenschappen. ‘Scientia non
est individuorum’ - (natuur-)wetenschap handelt niet over individuen - schrijft Allport;
als men dus over een individueel, uniek verschijnsel, c.q. over één persoon,
wetenschappelijk onderzoek wil verrichten, dan kan men niet bij de gangbare
(natuur-)wetenschappelijke methodologie terecht (ALLPORT 1937, hfdst. 1). De
geesteswetenschappen, en daarmee ook de psychologie voor zover zij
individualiserend te werk gaat, hebben volgens deze gedachtegang een andere,
eigen, ‘idiografische’ methodologie nodig, die niets met die van de
natuurwetenschappen te maken heeft. Een belangrijk onderdeel van die eigen
methodologie zou dan zijn het (empathisch) begrijpen, het geestelijk verstaan, het
‘Verstehen’ van structuren van samenhangen in hun menselijke en/of cultuurlijke
betekenis. Door anderen wordt, zoals bekend, het fenomenologische schouwen als
een stuk autonome A-methodologie naar voren gebracht.
De vraag is of deze redenering gezond is.
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9;4;2 Misverstanden over ‘uniciteit’.
Over de betekenis en de plaats van het ‘Verstehen’ en van de fenomenologische
benadering in het wetenschappelijke onderzoek-proces hebben wij in 2;2 al het
nodige gezegd. Het resultaat was, dat wij deze werkwijzen niet als autonoom konden
zien: zij staan in dienst van de hypothese-vorming. Hier zullen wij ons ertoe beperken
de basis van het bovenstaande betoog te weerleggen, namelijk het
uniciteits-argument, d.w.z. het argument, dat het unieke karakter van de objecten
van cultuur-wetenschappelijke studie een volstrekt andere methodologie noodzakelijk
zou maken. Dit argument berust op een aantal misverstanden - die overigens
merendeels al eerder in dit boek zijn gesignaleerd. Die misverstanden zijn de
volgende:
(1) Men kan niet volhouden, dat sommige studie-objecten wel, andere niet uniek
‘zijn’. Alle objecten zijn in zoverre niet-uniek, dat zij kenmerken met andere gemeen
hebben; en zodra dit het geval is kunnen zij in een categorie van objecten worden
ondergebracht. Wanneer wij over een willekeurig studie-object spreken, moeten wij
ons trouwens uitdrukken in woorden; die uiteraard ook op andere objecten van
toepassing zijn en die daardoor automatisch een categorisering en/of vergelijking
mogelijk maken. Zeggen wij bijvoorbeeld: ‘Napoleon was een groot veldheer’, dan
impliceert deze uitspraak categorisering (veldheer) en vergelijking (groot). Zouden
wij ons werkelijk tot het unieke van Napoleon willen beperken, zonder ooit tevens
categoriaal interpreteerbare uitspraken te doen, dan zouden wij niet veel meer
kunnen doen dan zijn naam uit te spreken.
Omgekeerd zijn àlle objecten in zoverre uniek, dat het altijd mogelijk is een
kenmerk of een combinatie van kenmerken te vinden, die het studie-object in kwestie
van alle andere objecten onderscheidt. Minimaal zijn er zekere verschillen van tijd
en/of plaats; waren er geen verschillen, dan zouden wij het object in kwestie niet
als object van andere kunnen onderscheiden. Van dit standpunt gezien is niet alleen
ieder mens uniek, maar ook iedere steen, sterrenregen, zonsverduistering,
atoomexplosie, weersgesteldheid, regendruppel, gedraging, sociale instelling,
kunstuiting - en Eysenck's oude schoen (vgl. de voetnoot op p. 332, in 9;2;2).
Het is dus duidelijk, dat ‘uniek’ een relatief, of liever nog een intentioneel bepaald
begrip is: het komt er maar op aan of men een studie-object als uniek wil
beschouwen, of men het unieke in de configuratie van feiten
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en kenmerken al dan niet wil accentueren. Er bestaan geen objecten, die zich tegen
een categoriale beschrijving en categoriale wetenschappelijke bestudering zouden
verzetten. Men kan bijvoorbeeld ook het (unieke) scheppingsproces van een (unieke)
kunstenaar als categoriaal verschijnsel zien, als ‘herhaling’ van eenzelfde fenomeen
opvatten - en empirischwetenschappelijk (nomothetisch, ‘gesetzeswissenschaftlich’)
bestuderen (BAHLE 1930, 1936, 1939; vgl. DE GROOT 1954b, p. 146). Sterker nog:
vrijwel iedere term van de tekst, waarin van een uniek studie-object ‘het eigene
wordt beschreven’, biedt aanknopingspunten voor een opvatting van het object als
één van vele, als één geval van een zich herhalend verschijnsel.
(2) Zogenaamde ‘unieke’ studie-objecten zijn, of definiëren zèlf dikwijls verzamelingen
van empirische feiten, gebeurtenissen of gegevens - met de nodige ‘herhaalbaarheid’
binnen zo'n verzameling. Men spreekt bijvoorbeeld over (de unieke) ‘figuur van
Augustinus’; maar men beschikt over talloze vergelijkbare teksten en andere
categoriseerbare gegevens, over een materiaal-verzameling, waarbinnen wel degelijk
herhaalbaarheid optreedt en waarover wel degelijk kan worden gegeneraliseerd.
Wanneer men Augustinus (idiografisch) ‘beschrijft’, stelt men al doende implicite
zekere (nomothetische) wetten over de veelheid van historische gegevens die op
hem betrekking hebben. Men kan hier ook spreken van hypothesen met betrekking
tot het feitenmateriaal, hypothesen die, via partities of door extrapolatie, kunnen
worden getoetst (vgl. 9;2;5 en 9;2;3).
(3) ‘Beschrijven van het eigene’, en zeker ‘Verstehen’, is in feite interpreteren, en
impliciete theorie- of hypothesevorming (vgl. 2;2). Deze onuitgesproken theorieën
en hypothesen kunnen betrekking hebben op categorieën, waartoe het unieke
studie-object nolens volens behoort, in de zin van (1); bijvoorbeeld: Sint Nicolaas
is ‘een typische volksheilige’, of ‘de wonderdoener bij uitstek’ (nl. ‘onder de heiligen’);
vgl. 9;2;2 en 9;2;3. Zij kunnen echter ook ‘unieke hypothesen’ zijn, die als zodanig
betrekking hebben op de zich herhalende verschijnselen, binnen de (unieke)
verzameling van feiten en gegevens, die met het unieke object correspondeert (2).
Zo kan men bijvoorbeeld de ‘beschrijving’ van een (unieke) persoonlijkheid zien als
het ontwerpen van een theorie, d.i. van een stel wetten of hypothesen met betrekking
tot de gedragingen van de
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persoon in kwestie vroeger, nu en later, c.q. van geboorte tot dood (vgl. opnieuw
9;2, verder DE GROOT 1954a).
(4) Tenslotte kan de voorstander van de principieel idiografische opvatting nog
aanvoeren, dat hij dit soort samenhangen niet bedoelt, wanneer hij, in de term
‘nomothetisch’, van ‘wetten’ spreekt: wetten zijn kwantitatieve wetten, gebaseerd
niet op kwalitatief geïnterpreteerde herhaling, maar op herhaalde metingen - en dat
komt in de geesteswetenschappen dan toch niet voor.
Ook dit argument is echter verouderd en niet houdbaar. ‘Meten’ is in de (althans:
een) moderne conceptie (7;2;2) iedere vorm van objectief bepalen; er is alleen een
praktisch, geen principieel methodologisch verschil tussen het meten van
hoeveelheden, dus in een verhoudingsschaal, en het meten in zwakkere schalen.
De eisen van wetenschappelijke precisie en van objectiviteit zijn dezelfde.
We hebben in de vorige punten gezien, dat ook bij de studie van unieke objecten
voortdurend generaliserende, categoriale uitspraken worden gedaan, c.q. hypothesen
worden gesteld. Wil men nu zulke uitspraken controleren, toetsen, waarmaken, dan
is niet alleen ‘meten’ (scherp definiëren) maar ook tellen van gevallen noodzakelijk;
en zodra men telt, heeft men weer statistische hulpmiddelen nodig. Die zijn ook
voor zwakkere schalen ontwikkeld. Paul Meehl geeft in zijn boek: ‘Clinical versus
statistical prediction’ aan het laatste hoofdstuk de titel: ‘A final word: unavoidability
of statistics’ (MEEHL 1954). Daarin zet hij uiteen dat óók als men klinisch, ‘holistisch’
- in geesteswetenschappelijke zin, begrijpend, ‘verstehend’ - te werk gaat, tenslotte
de vraag aan de orde komt of men het goed doet. Wil men hierop een empirische
controle hebben - en dat is een eis, waar geen enkele empirische wetenschap
omheen kan lopen - dan is er geen andere oplossing dan op de een of andere wijze
na te gaan of de werkwijze in kwestie ‘in het algemeen’ tot juiste resultaten leidt. Dit
komt neer op: tellen, hoe vaak zij het juiste treft en hoe vaak niet.
Hiermee wil natuurlijk niet gezegd zijn, dat in iédere kwalitatieve studie over een
uniek object statistische toetsen moeten worden toegepast; maar wel, dat de
overgang van kwalitatief naar kwantitatief bijzonder geleidelijk is en nergens een
principiële grens overschrijdt. ‘Meten’ is, in de ruime zin van het woord,
alomtegenwoordig in de wetenschap; en of men werkelijk
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zal ‘tellen’ en statistisch toetsen is niet een kwestie van enig principieel verschil
tussen A en B, maar alleen van praktische doelmatigheids- en
uitvoerbaarheids-overwegingen. Als in de praktijk van het wetenschappelijk
onderzoek door hen, die de A-benadering voorstaan en toepassen, zelden of nooit
van expliciete meet-, tel- en toets-procedures wordt gebruik gemaakt, dan is dit
veeleer een gevolg van een eenzijdige methodologische vorming van de
wetenschaps-beoefenaars, dan van de ongeschiktheid van de problemen daarvoor.
Ook het kwantificerings-gezichtspunt levert in ieder geval geen basis voor scherpe,
principiële onderscheidingen tussen de methodologieën van verschillende
wetenschappen of wetenschaps-groepen. Trouwens, het is duidelijk dat het gebruik
van kwantificatie (meten en tellen) hand over hand toeneemt, ook in de
A-wetenschappen; men denke bijvoorbeeld aan de reeds eerder genoemde recente
ontwikkelingen in de taalwetenschappen.

9;4;3 Relatieve verschillen.
Overzien wij de bovenstaande argumentatie, dan houdt zij klaarblijkelijk in, dat het
onmogelijk is een principiële grens te trekken tussen een A- en een B-methodologie,
ongeacht de wijze waarop de A-methodologie nader gepreciseerd wordt. Er is voor
alle empirische wetenschappen in principe maar één methodologie: de
(empirisch-)wetenschappelijke.
Dit neemt natuurlijk niet weg, dat er relatieve verschillen bestaan, verschillen in
accent en in frequentie van bepaalde typen problemen en methoden. Overigens
heeft reeds Rickert, een Duitse filosoof die vaak in één adem met Dilthey en
Windelband wordt genoemd, duidelijk gewezen op het relatieve karakter van de
1
onderscheiding tussen de nomothetische en de idiografische werkwijze. Hij stelt in
het voorwoord bij de zesde en zevende druk van zijn ‘Kulturwissenschaft und
Naturwissenschaft’ als verweer tegen misverstanden omtrent zijn standpunt
uitdrukkelijk, dat het verschil tussen de ‘generaliserende’ en de ‘individualiserende’
methode

1

Het accent ligt bij Rickert op de waarde-vooronderstellingen (‘Wertvoraussetzungen’), die
aan alle cultuur-wetenschappelijke arbeid ook in methodologisch opzicht ten grondslag zouden
liggen. Dit standpunt is voor ons eveneens onaanvaardbaar: in de methodologie zelf kan en
moet men van alle andere waarden dan die van de methodologische normen zelf abstraheren.
Deze kwestie staat hier echter nog niet ter discussie (vgl. 9;4;4).
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relatief is: hij heeft in zijn boek alleen ‘die beiden Extreme’ willen schetsen, ‘zwischen
denen fast alle wissenschaftliche Arbeit in der Mitte liegt’ (RICKERT (1910) 1926, p.
7-8). Het is te betreuren, dat Rickert's terminologie - generaliserend tegenover
individualiserend, en cultuur-(i.p.v. ‘geestes’-)wetenschap tegenover
natuurwetenschap - en zijn inzicht in de relativiteit van de tegenstelling niet meer
ingang heeft gevonden. Misschien moet men vooral Dilthey en Windelband
verantwoordelijk stellen voor de ‘breuk in de eenheid der wetenschap’, die de Duitse
filosofen (en psychologen) althans op het Europese continent hebben
1
teweeggebracht.
Willen wij ook onzerzijds misverstanden voorkomen, dan is het nodig althans
enkele opmerkingen te maken over de relatieve verschillen in de problematiek en
in de werkwijzen van verschillende wetenschappen in het algemeen en tussen de
A- en de B-groep in het bijzonder. De vraag is, algemener geformuleerd, welke
methodologische variabelen de verscheidenheid van het spectrum der
wetenschappen beheersen. De hierna volgende beantwoording van deze vraag
maakt geen enkele aanspraak op volledigheid en heeft zeker niet de pretentie het
probleem eens en voor al op te lossen. De bedoeling is alleen om, zonder veel
uitwerkingen zonder documentatie, een aantal gezichtspunten op te sommen, die
van belang lijken te zijn; gezichtspunten waarover de lezer desgewenst verder kan
filosoferen.
Bezien wij de tegenstelling tussen nomothetische en idiografische werkwijzen
wat meer van nabij, dan blijkt hieraan, zoals we al hebben gezien (9;4;1), een
accent-verschil, een verschil in gerichtheid van de interesse ten grondslag te liggen.
Hoewel ook bijvoorbeeld in de geschiedenis voortdurend generaliserende uitspraken
worden gedaan (9;4;2) en interpretaties op hypothetische grondslag worden gegeven
(9;2;3), ligt het accent gewoonlijk niet daarop. Het gaat daar niet zozeer om
afzonderlijke generalisaties, het gaat niet zozeer om hypothesen met betrekking tot
afzonderlijke variabelen, maar veeleer om de (‘unieke’) configuratie van gegevens,
zoals die bij een bepaald historisch onderwerp optreedt. Het duidelijkste geldt dit
misschien voor de historische biografie. Maar ook

1

De breuk heelt intussen vanzelf, mede ten gevolge van de ontwikkeling van de
C-wetenschappen, die inmiddels een steeds sterker wordende tussenpositie hebben
opgebouwd.
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bij studies van een bepaalde periode, een bepaalde stroming of groep, is het doel
van de historische arbeid dikwijls vooral een ‘beeld’ te vormen van hoe het was en
werkte, door een synthese van talrijke gegevens en uiteenlopende variabelen in
één samenhangend geheel.
Dat dit kenmerk slechts een relatief karakter heeft, weten wij reeds. Bij historische
studies blijkt dit veelal hieruit, dat het werk toch weer in hoofdstukken is ingedeeld,
waarin bepaalde deelverzamelingen van het totale materiaal worden behandeld
vanuit een bepaald gezichtspunt, onder abstractie van andere aspecten. Vaak
markeren de titels van de hoofdstukken met zoveel woorden aparte
deelverzamelingen; bijvoorbeeld in een biografie: X's brieven, of: X's politieke
geschriften. In andere gevallen geven zij aspecten van het onderwerp aan;
bijvoorbeeld: X als veldheer, X's relaties tot Y, of bijvoorbeeld: de opkomst (de bloei,
het verval) van het X-isme. In die hoofdstukken is dan toch weer een soort theorieen hypothesevorming aan de orde. De indelingen, die de historicus bij zijn studies
maakt, laten enerzijds zien hoe hij de (deel-)verzamelingen afgrenst, waarop zijn
theorieën gebaseerd zijn en waaraan zij getoetst kunnen worden (9;2;2), anderzijds
in termen van welke basisbegrippen zij gesteld zijn. Het is eigenlijk alleen bij de
synthese van de aspecten tot een totaalbeeld, dus bij de studie en de beschrijving
van de ‘configuratie’ in engere zin, dat er op een wijze (idiografisch) wordt gewerkt,
die in de natuurwetenschappen weinig voorkomt. Desgewenst kan men zeggen,
dat de historicus hier woordkunstenaar moet zijn.
Mutatis mutandis geldt hetzelfde voor de psycholoog, die een individuele
persoonlijkheid, of voor de anthropoloog, die een bepaalde cultuur bestudeert. Het
geldt overigens ook voor de bioloog, als hij bijvoorbeeld studie maakt van het leven
van een bepaalde diersoort in een bepaald (uniek!) gebied, of voor de geoloog, die
een monografie schrijft over de bodembevindingen en hun interpretatie op een
bepaald eiland. Men lette wel: biologie en geologie zijn natuurwetenschappen; ook
daar komt ‘idiografie’ voor. Er is hoogstens een verschil in frequentie.
Dit verschil in frequentie hangt samen met een ander verschil in frequentie,
namelijk van bepaalde typen universa. In de natuurkunde of chemie generaliseert
men gewoonlijk uit steekproefbevindingen naar oneindige, open verzamelingen.
Men kan dit doen dank zij de in principe oneindige herhaalbaarheid van het
experiment en de voor alle praktische doeleinden oneindige herhalingen in de
stoffelijke natuur. De bioloog,
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die, laten we zeggen, mieren bestudeert, kan echter vaak, wanneer hij specifieke
hypothesen stelt, alleen generaliseeren naar de eindige - zij het zeer grote verzameling van ‘alle mieren’. Werkt hij of werkt een dierpsycholoog niet met mieren
maar bijvoorbeeld met chimpansee's, dan wordt de beperktheid van de
referentie-populatie reeds duidelijk voelbaar (b.v. KORTLANDT 1961).
Een bijzondere moeilijkheid waarvoor met name ook de psycholoog dikwijls staat,
is dat de populatie waarnaar hij generaliseert, niet gemakkelijk scherp te omgrenzen
valt. Een hypothese over, bijvoorbeeld, het gedrag van studenten of van neurotische
patienten, moet ten duidelijkste naar cultuur (naar plaats en tijd), naar sexe en
misschien naar klimaat en ras worden beperkt; hoe de referentie-populatie moet
worden gedacht, is een lastig probleem op zichzelf (vgl. 3;1;5 en 6;3;2).
Verder komen in de A-wetenschappen veel vaker eindige, gesloten verzamelingen
voor, d.w.z. universa, die min of meer uitputtend kunnen worden bewerkt;
bijvoorbeeld de Romeinse keizers, de Sint Nicolaaslegenden, de regeringsvormen
van democratische staten in het verleden en nu, of de (bewaard gebleven) geschriften
van Tacitus. Men behoeft dan geen steekproef-onderzoek te doen; het gehele
universum is bereikbaar (vgl. 9;2;4 en 9;2;5).
Uit het bovenstaande is weer een andere formulering af te leiden. Onderscheiden
wij, met Torgerson, enerzijds objecten (systemen), anderzijds attributen
(eigenschappen), dan is een belangrijke dimensie van de wetenschappelijke
verscheidenheid deze: weinig objecten met veel, en slecht of helemaal niet
isoleerbare attributen, versus veel objecten met relatief weinig, en goed isoleerbare
attributen. ‘Weinig’ correspondeert uiteraard met beperkte, eindige universa, waarvan
dan de ‘objecten’ een grote aspect-rijkdom vertonen. Dit is zelf geen verschil in
methode, maar wel een verschil in datgene wat in verschillende wetenschappen
wordt bestudeerd, en daarmede een oorzaak van verschillen in frequentie van
bepaalde werkwijzen. Het is ook een oorzaak van de hogere frequentie van, wegens
die complexiteit, waarschijnlijk onoplosbare problemen (vgl. SCRIVEN 1956).
De kwestie van de isoleerbaarheid van attributen (aspecten, variabelen) verdient
enige aparte aandacht. Hier ligt een duidelijk verschil tussen de
gedragswetenschappen en de wetenschappen van de dode natuur. Hoe scherpzinnig
men bijvoorbeeld in de psychologie ook experimenteert, het
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feit dat de mens een ondeelbare eenheid (in-dividuum) is, waarin ‘alles met alles
samenhangt’, doet zich telkens weer als een probleem, om niet te zeggen als een
handicap gevoelen bij het wetenschappelijk onderzoek. Daar komt nog bij, dat een
experimenteel gebruik van allerlei omgevingsinvloeden en condities, waarvan men
het effect voor de bestudering van afzonderlijke attributen (functies, processen)
gaarne zou willen nagaan, dikwijls stuit op ethische bezwaren. Men kan niet alleen
geen (hersen-) operaties voor experimentele doeleinden toepassen, maar ook
proefpersonen niet te zeer blootstellen aan experimenteel bedrog of schokkende
ervaringen, noch bijvoorbeeld aan controle-subjecten een belangrijk geacht stuk
opvoeding of therapie onthouden.
Het feit, dat bij studie-onderwerpen, die aan de A-kant liggen, zo dikwijls objecten
met een grote, niet-reduceerbare aspectrijkdom voorkomen, betekent dat eenzelfde
object of verzameling van objecten dikwijls aanleiding kan geven tot meerdere
interpretatief-theoretische benaderingswijzen naast elkaar. Deze behoeven dan niet
strijdig te zijn; vaak vullen zij elkaar veeleer aan. Daarmee hangt samen de neiging
tot schoolvorming, die men bij de A-wetenschappen en op sommige gebieden in
de gedragswetenschappen kan constateren. Men werkt dan in verschillende ‘scholen’
met verschillende werkhypothesen, verschillende theoretische uitgangspunten en
benaderingswijzen, verschillende interpretatie-schema's. Dit kan een bedenkelijk
verschijnsel zijn, vooral wanneer de werkhypothesen niet expliciet en als zodanig
zijn gesteld of, a fortiori, als verschillende scholen menen om het bezit van de ene
Waarheid té strijden (vgl. DE GROOT 1944). De mogelijkheid van verschillende
benaderingswijzen van dezelfde objecten en problemen en daarmee de mogelijkheid
van schoolvorming vloeit echter voort uit de complexiteit van die objecten en
problemen. Schoolvorming behoeft op zichzelf niet bedenkelijk te zijn.
Na dit alles is het ongetwijfeld duidelijk, dat aan de (idiografische, interpretatieve)
A-kant de methodologie minder exact en expliciet uitgewerkt is en wel moet zijn.
De consequentie is, dat het forum (1;3;5) hoofdzaak is. Maar dit werkt ook langzamer.
Bovendien is het minder gemakkelijk zich dit forum in concreto voor te stellen. Terwijl
men voor de natuurkunde, bijvoorbeeld, om de gedachten te bepalen zou kunnen
denken aan de verzameling van alle nog levende Nobelprijswinnaars, kan men zich
veel moeilijker een internationaal gezelschap van geschied-
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kundigen, economen, sociologen, psychologen, laat staan van politicologen
voorstellen, dat objectief en redelijk eenstemmig het kaf van het koren zou scheiden.
Er bestaan op deze gebieden veeleer talrijke locale en temporaire ‘fora’, die deels
objectief maar anderdeels cultuurgebonden oordelen, naar gelang van, bijvoorbeeld,
de psychologische school waartoe de leden behoren, het politicke systeem
waaronder zij werken, de opvatting - b.v. van de geschiedenis - die zij aanhangen.
Dit betekent echter niet, dat er ‘geen objectieve waarheid is’, of, in onze terminologie,
dat er geen werkelijk forum is. Men moet ten aanzien van dit forum echter afzien
van de concrete voorstelling van een groep wetenschapsmannen, die hier en nu
zouden zijn bijeen te roepen: het is op deze gebieden vooral ook de tijd, die zeeft
en weegt. Dat dit inderdaad zo is, blijkt bijvoorbeeld hieruit, dat de geschiedkundigen
over lang voorbije perioden een veel groter eenstemmigheid hebben kunnen bereiken
over wat er aan feiten en samenhangen als vaststaand kan worden beschouwd dan
over recente perioden, waarvan zij, zoals het heet, ‘nog niet in voldoende mate
afstand hebben kunnen nemen’.

9;4;4 Objectiviteit en andere waarden.
Tenslotte een enkel woord over de rol die verschillende waarden in verschillende
wetenschappen spelen. Op dit punt is er natuurlijk verschil tussen cultuur- en
natuurwetenschappen. In de cultuurwetenschappen moet de onderzoeker dikwijls
wel stelling nemen met betrekking tot waarden. Bepaalde objecten van onderzoek
vereisen dit (b.v. ‘democratische’ instellingen, een ‘revolutionaire’ beweging); en
hetzelfde geldt voor bepaalde processen, waarover men hypothesen wil stellen en
toetsen (b.v. ‘aanpassing’, de oorzaken van jeugd-‘criminaliteit’). In de definitie van
vele begrippen liggen waarde-momenten besloten (b.v. ‘geestelijke gezondheid’,
‘democratische’ leiding), en via die begrippen en hun instrumentele realisering
komen zij ook in de concrete methoden van onderzoek terecht.
Dit betekent echter niet de noodzakelijkheid van ‘waarde-vóór-onderstellingen’
(Wertvoraussetzungen) binnen de methodologie, zoals o.a. Rickert het wil. Deze
twee zaken, de waarden verbonden aan het onderwerp van studie en de waarden
(normen), die de wetenschappelijke methode beheersen (vgl. 1;3 en 6;1), moeten
streng worden onderscheiden. Alleen naar de tweede groep, d.i. naar de ideologie
van logica, objectiviteit
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en open uitwisseling, mag en moet zich de wetenschappelijke onderzoeker richten,
ongeacht op welk terrein hij zich beweegt.
Men heeft soms wel gesteld, dat dit niet mogelijk is in de ‘geesteswetenschappen’,
maar deze mening berust op een verwarring. Natuurlijk is ook iedere onderzoeker
kind van zijn tijd en zijn cultuur, en natuurlijk zal zich dit uitdrukken in de selectie
van de problemen die hij ter hand neemt, in de definities van zijn begrippen en
daarmee ook in de resultaten, die hij verkrijgt. Maar als hij een goede onderzoeker
is, dan wéét hij dit, en hij zal in ieder geval proberen dit tegen te gaan, d.w.z. zo
veel mogelijk van zijn persoonlijke en cultuur-bepaalde vooroordelen te abstraheren
bij zijn onderzoek-opzet. Dat dit in de cultuurwetenschappen niet altijd bereikbaar
is, is ongetwijfeld juist; maar dat houdt allerminst in, dat het onmogelijk zou zijn de
twee gezichtspunten uit elkaar te houden. Als de onderzoeker, ten eerste, naar
vermogen streeft naar objectiviteit en zuivere redenering, en als hij zich, ten tweede,
houdt aan de voorschriften van eerlijk onderzoek en open publikatie, die in dit boek
zijn beschreven, dan treedt geen verwarring op. Anderen zullen dan desgewenst
zijn werk kunnen overdoen en/of kunnen onderscheiden waar, zijns ondanks,
invloeden van andere ideologieën dan die van de objectieve wetenschap in zijn
definities zijn ingeslopen, of waar hij methodologische fouten heeft gemaakt.
Uitwisseling en kritiek op deze open, democratische basis behoren tot de
standaard-werkwijzen van de wetenschap (vgl. 1;3;1). Er is volstrekt geen reden,
waarom eenzijdigheden en fouten, die voortvloeien uit zogenaamde
waarde-vooronderstellingen, op een andere wijze zouden moeten worden behandeld
dan andere eenzijdigheden en fouten.
Men heeft het probleem wel gesteld in termen van prioriteit: het zou er om gaan
wat men belangrijker vindt of wat men ‘voorop stelt’, de wetenschappelijke
objectiviteits-ideologie of de levensbeschouwelijke ideologie (b.v. WIJNGAARDEN
1950). Het gaat echter niet om wat in het waarden-systeem van de onderzoeker
vóórgaat. Ook vooropstellen van een levensbeschouwelijke principe is niet in strijd
met de bereidheid om naar vermogen te streven naar (onder-)scheiding van beide
ideologieën. Er zijn gemakkelijk voorbeelden te geven van levensbeschouwelijk c.q.
confessioneel sterk gebonden onderzoekers, die niettemin accepteren, dat binnen
de wetenschap de objectiviteits-gedachte, onverkort en onafhankelijk van andere
gezichtspunten, de enige richtlijn en de enige beoordelingsgrond vormt. Te menen,
dat dit niet kan, is een gevaarlijk en
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logisch volstrekt onnodig defaitisme. Wie het, vanuit een filosofisch ‘negativisme’
(VON MISES 1939), niet wil doen, stelt zich buiten de wetenschap.
Op zichzelf is er natuurlijk geen enkel bezwaar tegen om zich ‘buiten de
wetenschap te stellen’. Wanneer men de esoterische cultuur van de
fenomenologische psychologie als ‘moderne magie’ opvat (KOUWER 1953),
thomistische of calvinistische wijsbegeerte, het existentialisme en allerlei branches
van cultuurfilosofie als een intellectueel spel of een geestelijke kunst, waarvan voor
sommigen klaarblijkelijk een grote bekoring uitgaat maar die niet met wetenschap
te maken heeft, dan kan daartegen evenmin bezwaar bestaan als tegen de
beoefening van de schone letteren, de muziek of het schaakspel. Het is klaarblijkelijk
op het punt van de pretentie, dat de schoen wringt.
Een moeilijkheid bij de beoordeling hiervan is, dat de vraag of de pretentie van
wetenschappelijkheid er is of niet is, niet alleen van expliciete beweringen in de
tekst afhangt, maar ook van de culturele context. Wat bijvoorbeeld een hoogleraar
aan een Universiteit over zijn vak schrijft, wordt automatisch geacht
wetenschappelijke pretentie te hebben, tenzij dit uitdrukkelijk wordt tegengesproken
1
door de auteur. Eén voorbeeld zij voldoende: zelfs tegen een boekje als ‘Metabletica’
(VAN DEN BERG 1957) zou men geen bezwaren kunnen maken, als dit uitdrukkelijk
was aangekondigd als een stukje psychologische journalistiek, als een stel speelse
en bewust eenzijdige overpeinzingen en ideeën van een hoogleraar, die, naar wij
hopen te mogen aannemen, methodologisch wel beter weet.
Het gevaar ligt blijkbaar in de introductie van andere normen dan die van de
objectiviteits-ideologie binnen het wetenschappelijke bedrijf. Zodra dit gebeurt,
kunnen de methodologische eisen worden gerelativiteerd en tussen haakjes worden
geplaatst. Onder het motto dat de ‘beperkte’, ‘natuurwetenschappelijke’ methodologie
voor de geesteswetenschappen niet geldt - of onder een ander motto van dezelfde
strekking - kan men dan de resultaten van fenomenologische schouw, van
verstehende evidentie of van levensbeschouwelijke of persoonlijke

1

Kouwer trekt deze lijn door: een advies, gegeven door een wetenschappelijk gevormd
psycholoog, wordt door het publiek opgevat als wetenschappelijk gefundeerd, op objectief
wetenschappelijk onderzoek berustend. Het feit, dat dit maar al te dikwijls nauwelijks het
geval is, leidt tot ‘gewetensproblemen van de toegepaste psychologie’ (KOUWER 1955).
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bevooroordeeldheid rustig in de plaats stellen van de, inderdaad altijd beperkte en
voorzichtige, conclusies uit wetenschappelijke toetsingsonderzoekingen. Er komt
ruimte voor allerlei defensieve- mechanismen, ter ontwijking van de
open-democratische, wetenschappelijke uitwisseling (DE GROOT 1950a). De
verschillende principieel-‘geestes-wetenschappelijke’ (idiografische) posities leiden
zo niet alleen tot een ‘breuk in de eenheid der wetenschappen’ maar, doordat zij
eigenlijk alleen in het negatieve, namelijk in de afwijzing van de geldigheid der
(natuur-)wetenschappelijke objectiviteits-ideologie onderling overeenstemmen en
volstrekt duidelijk zijn, ook tot een ondermijning van de wetenschappelijke normen.
Of liever, zij geven aan deze ondermijning een filosofische sanctie. Het zijn helaas
in de eerste plaats de relatief nieuwe C-wetenschappen, die, vooral in continentaal
Europa, van deze ondermijning nog steeds de nadelige gevolgen ondervinden.

9;4;5 Eenheid als keuze.
Gezien de vele relatieve verschillen tussen de wetenschappen, die hierboven werden
besproken, kan men natuurlijk stellen, dat de kwestie van de eenheid der
wetenschappen uiteindelijk een kwestie van keuze is, namelijk een keuze van
kenmerken, die men wel of niet essentieel acht, een keuze van een definitie van
‘wetenschap’, een keuze van een werkhypothese (OPPENHEIM en PUTNAM 1958). De
keuze vóór methodologische eenheid is dan echter wel heel duidelijk de beste. De
principes waarop de canon van het wetenschappelijk denken en onderzoeken
gebaseerd is, zijn rationeel, in wezen eenvoudig en democratisch. Zij zijn in een
moeizaam cultureel ontwikkelingsproces, dat op de Grieken teruggaat, verworven,
uitgewerkt en verscherpt; zij zijn trouwens, in hun uitwerking, nog steeds in een
fascinerende ontwikkeling begrepen. Zij blijken bij discussies met serieuze
wetenschapsbeoefenaars op de meest uiteenlopende gebieden steeds weer óók
aan hun werk, hun onderzoekmethoden en redeneertrant ten grondslag te liggen,
verschillen in vorm en terminologie ten spijt. Zij zijn werkelijk te waardevol om toe
te laten, dat zij worden ondermijnd door cultuur-invloeden die, ten opzichte van de
autonome mogelijkheden van het verstand, negativistisch moeten worden genoemd.
Als het dan een keuze is, dan is het duidelijk hoe deze voor de
wetenschapsbeoefenaar moet uitvallen: voor één wetenschappelijke Methode, of
anders uitgedrukt, vóór de methodologische eenheid der wetenschappen.
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Appendix: enige aanvullende literatuur
G.J. Mellenbergh
In deze appendix wordt enige literatuur vermeld die dienst kan doen voor verdere
methodologische studie. Er is niet gestreefd naar volledigheid. De literatuur is
geselecteerd in overleg met leden van de vakgroep Psychologische Methodenleer,
die door De Groot is opgericht. De selectie weerspiegelt de voorkeur van de vakgroep
en sluit nauw aan bij het denkkader van Methodologie.
De belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van de wetenschapstheorie zijn
die van Lakatos (1970) en Kuhn (1970). Lakatos geeft een nadere uitwerking van
het falsificatie principe voor toetsing van hypothesen. Kuhn behandelt stadia van
ontwikkeling van wetenschap, terwijl Lakatos ook criteria voor de vooruitgang van
wetenschap heeft geformuleerd. Een standaardwerk op het gebied van de
wetenschapsfilosofie is de bundel onder redactie van Suppe (1977). In Hacking
(1989) komt ook de plaats van het experiment, waaraan in de wetenschapsfilosofie
vaak weinig aandacht wordt besteed, aan de orde. Een overzicht van de
wetenschapsfilosofie voor psychologen wordt gegeven door Bechtel (1988). Kitcher
(1992) behandelt de wetenschapsfilosofie en kenleer, die de rechtvaardiging van
kennisaanspraken zoekt in de kwaliteit van onze cognitieve capaciteiten. Hofstee
(1980) gaat in op de waarde van wetenschappelijke uitspraken en presenteert
hiervoor het weddenschapsmodel.
Een overzicht van de verschillende aspecten van de validiteit van empirisch
onderzoek, de bedreigingen daarvan en van proefopzetten voor veldonderzoek
wordt gegeven door Cook en Campbell (1979). De bedreigingen van de validiteit
en artefacten bij opzet en uitvoering van empirisch onderzoek komen aan de orde
in Barber (1976), Hoogstraten (1979) en Rosenthal en Rosnow (1969). In de bundel
onder redactie van Kahneman, Slovic en Tversky (1982) wordt ingegaan op
methodologische problemen bij beoordelen in onzekere situaties.
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Meting en operationalisatie van psychologische begrippen worden besproken door
Fiske (1971). De validering van theoretische begrippen wordt behandeld door
Cronbach (1971). In Lord en Novick (1968) en Hambleton en Swaminathan (1985)
komen de mathematische modellen voor metingen van begrippen aan de orde. In
het boek van Lord en Novick ligt het accent op de statistische benadering van de
klassieke test-theorie, terwijl Hambleton en Swaminathan de moderne (item respons)
theorie behandelen.
De Groot heeft methodologische bijdragen geleverd op de volgende gebieden:
de acceptabiliteit van meetinstrumenten (De Groot, 1970), de rol van het forum van
wetenschapsbeoefenaren (De Groot, 1971), de analyse van theoretische begrippen
(De Groot & Medendorp, 1986), de constructie en het gebruik van studietoetsen
(De Groot & Van Naerssen, 1969) en de methode van het ‘learner report’ (De Groot,
1974). Voor andere publicaties van De Groot wordt de lezer verwezen naar de
appendix, waarin zijn publicaties zijn vermeld.
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Zaken-register
De getallen achter de hoofdwoorden en afgeleide trefwoorden verwijzen naar
pagina's, waarop het onderwerp in kwestie of letterlijk genoemd wordt zoals het in
het register staat, of in iets andere vorm aan de orde komt.
Vetgedrukte getallen verwijzen naar passages van bijzonder belang: definities
en dgl.
AANVAARDING

- (en verwerping) van theorieën 112-124, 117
ABSTRACTA

en illata 68, 69

AD HOC

- hypothesen 45, 114, 119, 335
selectie - 56, 57
- constructie (van instrument) 192
codering - 220-224, 221
AFBEELDING

meting als analoge - 229-233, 234
AFSTAND

logische - tussen theorie en feiten 67, 78, 83, 84, 137, 224
- in meetschaal 227, 232, 233, 234, 280, 281, 311, 312
-sinterpretatie van fouten 311
ALGORITHMISCHE

heuristische en - routines 357
ANTROPOLOGIE

128, 190, 210

ANTROPOMETRIE

111

ANTROPOMORFISME

74

ASELECTE

- keuze 106, 166
- steekproef (random sample) 195, 201, 204, 208
tabel van - getallen 206
ASPECT-RIJKDOM
ASTRONOMIE
ATOMISME
ATTITUDE

327, 369

95

52

-test 189, 345
-schalen 215, 301
ATTRIBUUT(BUTEN)
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- (eigenschap) tegenover object (systeem) 68, 90, 194, 232, 369
invariante en veranderlijke - 294
isoleerbaarheid van - 369, 370
AXIOMATISCHE

- methode, opbouw, vorm 42, 51, 63, 80, 129, 352, 353, 354
BEDRIJF

beoordeling in - 242, 250
selectie in - 266, 267, 269
werkclassificatie in - 345
BEGRIP(PEN)

theoretisch(e) - 39, 40, 42, 85, 89, 120-124, 150-153
verklarings- 39, 40
hypothetische (vs. empirische) - 39, 40, 67-70, 85, 274, 303
eigenschaps-(attribuuts-) vs. systeem-(objects)- 68, 90, 194, 232, 369
metaforische - 69, 70
ontwikkeling van - 92, 120-124, 277
-zoals-bedoeld 78, 87, 89, 90, 122, 135, 138, 183, 187, 260, 261, 262, 264,
277, 278, 304
-(factor) en variabele 68, 85, 89-92, 121, 179-193, 179, 256, 258, 264, 271-277,
271
nomologisch net van - 85, 121, 122, 272, 276, 318
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operationeel definiëren van - 31, 87-88, 89-92, 122, 152, 256, 257, 258, 273
empirische specificatie van - 86, 87, 121, 138, 150-153, 178
instrumentele realisering van - 135, 150, 152, 179-193, 179-182, 225, 239,
240, 261, 292
meting van - 271, 306
BEGRIPS-

-vorming (vrijheid van -) 39-40, 67, 70, 316
-onderscheidingen 78, 87, 88
(construct validity) 153, 218, 249, 271-274, 275, 282, 296,
306, 318
mate van - 274, 277
bijdragen tot - 274-276, 277
predictieve en - 273, 277, 278, 297
- en betrouwbaarheid 278, 292
- en interne consistentie 278
- als theoretisch probleem 276-278
- van samengestelde variabele 346
BEGRIPSVALIDITEIT

BEGRIJPELIJKE SAMENHANG
BEGRIJPEN

56, 168, 169, 175

(zie interpretatief DENKEN)

BELANG

maatschappelijk en theoretisch - 22, 23, 24, 260
- van analyse vooraf 142-146
BENADERING

- van begrip(-zoals-bedoeld) 90, 91
- van ware waarde 282, 283
lineaire - 348, 349
BEOORDELAAR(S)

- als instrument 236-239, 253
persoonlijke vergelijking van - 242
ongecontamineerde - 237, 244, 333, 343
belangeloze - 244, 248-250
onafhankelijke - (getuigen) 244, 249, 341, 343
onwetendheid van - 246, 334
BEOORDELING(SPROCEDURES)

(zie ook OBJECTIVITEIT en INTERSUBJECTIVITEIT)
181, 227, 236-255
- in onderwijs 239-244
- in bedrijf 242, 250
- van materialen of personen 249, 250
-scriteria 239
-sproblemen en -effecten 239-244, 250
-svariabelen 249, 250
-svoorzorgen en controles 244-248:
concentratie bij - 244, 245, 246, 251
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decompositie bij - 246, 248
eliminatie bij - 244, 245, 246, 251
gedwongen verdeling bij - 244, 247, 248
reductie bij - 244, 245, 251
variatie van volgorde bij - 244, 246, 251
- per factor 246, 252
betrouwbaarheid en intersubjectiviteit bij - 237, 242, 243, 251
zekerheid bij - 247, 252, 253
kosten van - 299
- als kans- of deterministisch proces 309
BESLISKUNDE

66, 270, 352

BESLISSING

-sprocessen 52, 321, 360
confirmatie- vs. -sproces 295-297
(meet-, reliability) 138, 140, 153, 186, 212, 216, 218, 219,
249, 252, 264, 265, 285-297, 292, 293, 302, 332
- van beoordeling (en intersubjectiviteit) 237, 242, 243, 251, 293
- van meting van object 284, 285, 294
- van instrument (vs. object) 290
- van achtergrondsvariabele 291, 292
- inclusief stabiliteit 294
maten voor - 285-289, 292-295:
herhalings-(-scoëfficiënt) 286, 287, 289
parallel -(-scoëfficiënt) 288, 289
halveer-(split halves)- 288
Kuder-Richardson- 288, 289
keuze van - maat 294, 295
normen voor - 295
- (precisie) en instrumentele utiliteit 261, 264
- en validiteit 264, 302
- en begripsvaliditeit 278, 292
- en interne consistentie 288, 289
BETROUWBAARHEID

BEZINNING

systematiek van de - 49, 50
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BIASED SAMPLE
BIOGRAFIE
BIOLOGIE

(zie representatieve STEEKPROEF)

336, 337, 341, 343, 367, 368

356, 368

BOOTSTRAPS-EFFECT

Münchhausen effect (-) 268
BOTANIE

49

CASUÏSTIEK

(case studies) 48, 323

CAUSAAL(ALE)

- netten 349
- hypothesen 95, 98, 103, 106
169, 170, 347, 348, 349
- en finaliteit 348
CAUSALITEIT

CHEMIE

49, 213, 214

CLASSIFICATIE

objectieve - (is meting) 227, 245
(objectieve -) 207, 217-220, 217, 253, 254
- en precodering 217, 219, 220
- ad hoc 220-224, 221
CODERING

COMBINATIE

- van (item)scores 187, 253, 300, 301, 305-308
(lineaire) - van variabelen 344, 345, 346
COMMUNICATIE

wetenschappelijke - 114
-middelen 218
COMPLEXE

- problemen 344, 347, 348, 349, 352-360
- hulpmiddelen (procedures) 344, 345, 346, 349-352, 352-360
80, 82, 83, 103-133, 135, 137-140, 160, 164
-criteria 82, 106, 107, 108, 143
- van deterministische hypothese 103-105
- van probabilistische hypothese 107, 108, 109
- van samengestelde hypothese 108
- van theorie 112-124, 164, 166
(positieve en) negatieve - 83, 132
-waarde 83, 105, 106, 109, 111, 159, 164, 169, 170
probabilistische (statistische) - 105-109, 165, 166, 167
gegeneraliseerd -probleem 164, 165, 166, 167, 204
CONFIRMATIE
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-waarde van simulatie 360
- vs. beslissingsproces 295-297
CONSISTENTIE

logische (in)- of (niet-)strijdigheid van theorie 71-73, 72, 115, 117, 126, 131,
353
-(-controles) bij beoordeling 237, 249, 251, 252, 253, 311
interne - van instrument 289, 299-305, 300, 309, 311:
-controles 215, 302, 303, 304
-beleid 300, 301, 302
-analyse 302, 303, 304, 305, 306
begripsvaliditeit en interne - 278
betrouwbaarheid en interne - 288, 289
(van instrument) 192, 193, 258, 260, 261, 262
- ad hoc 192, 193
-eisen 258, 262-264
schaal- 230, 300, 301, 309, 310, 311, 312
CONSTRUCTIE

57, 139, 160, 161, 162, 163, 172, 173, 204, 206, 207, 222, 223,
237, 243, 244, 248-250, 254, 318, 323, 326
-(-effect) in engere zin 243, 248
voorzorgen tegen - 244, 248-250
gemeenschappelijke -s 250
- in registratie-methode 258
CONTAMINATIE

CONTENT ANALYSIS

inhoudsanalyse (-) 218
CONTRADICTIE(S)

(zie STRIJDIGHEID)

CONTROLE(S)

experimentele (en -)groep 135, 155, 163
experimentele (en -)populatie 154
-validatie 266
empirische - (zie ook CRITERIUM):
- op beoordeling 244-248
- op consistentie 246, 251
- op interpretatie 335, 341, 342, 343
- op intersubjectiviteit 244
- op Verstehen 365
CONVERGENTIE (bij interpretatie) 337-341, 339
- binnen één interpretatie-methode 339
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CORRECTIE(S)

validiteits- 265, 266
- van betrouwbaarheidscoëfficiënt 286
CORRELATIEpassim

- en dimensionaliteit 234, 235
betekenis van -coëfficiënt 348
COUNSELING

(zie PSYCHOTHERAPIE)

CREATIVITEIT

- van de theoreticus 136
- van de expert 254
CRITERIUM(IA)

- voor evaluatie en validiteit (zie CRITERIUM(- VARIABELE))
- voor waarheid en zekerheid 20
- voor waarnemen, classificeren, meten 49
- voor confirmatie 82, 106, 107, 108
- voor uitschakeling (selectie) 209, 334
- voor mate van objectiviteit 237
- voor (instrumentele utiliteit van) empirische variabelen 256-312, 262-265
- voor of controles op interpretatie 326, 330, 333, 335, 341, 342, 343
- voor ‘simulatie’ 358, 359
CRITERIUM-ANALYSE

123

(- VARIABELE)
- voor evaluatie en/of validiteit 140, 234, 237, 238, 239, 250, 306
- voor predictieve validiteit 264-274:
tussentijds - (intermediate criterion) 91, 268
uiteindelijk - (ultimate criterion) 189, 268
essentieel en substituut - 268, 269
gelijktijdig - (concurrent criterion) 269
- problemen 266-271
validiteit van - 268
(verwisseling van) voorspeller en - 268
veelheid van - 346
CRITERIUM

CROSS VALIDATION

controle-validatie (-) 266
CYBERNETICA

3, 4, 52, 356, 361

CYCLUS(I),

(empirische) 1-19, 29-34
- zonder reflectie 1-5, 15
- van activiteiten 2, 3, 4
- in de reflectie 5-6, 12, 15, 24
- van psychische processen 6, 7
mentale (vs. reële) - 7-9, 15
verwerkings- van probleem 8, 9
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algemene middel-doel - 10-12
creatieve - 12-14, 13
hermeneutische - 12-14, 14
- in de rapportering 18-19, 27
- in de wetenschap 29-34, 84, 176, 177, 178, 315
overlappende (substructuren van) - 4, 15
-vormen 15-16
onderzoek- 33, 37
DEDUCTIE

- (als cyclus-fase) 29, 31, 71-102
- in methodologische zin 31
(logische) - vs. (empirische) specificatie 31, 76-82, 76
-(en specificatie-)stappen ad, bd (as, bs)76-79, 83, 85, 86, 89, 110, 135, 148,
149, 151, 152, 157
DEDUCTIEF(VE)

- verbijzondering 31, 76-79
- systeem 42, 80
- theorie 353
DEFINITIE

stipulatieve - 90
operationele - van begrippen (zie OPERATIONELE -)
(van begrip door definitie) (zie ook SURPLUS-BETEKENIS)
volstrekte, partiële, benaderende - 89, 121, 187, 256
DEKKING

DENKEN

gericht - 7
het - van de schaker 8, 9
hardop - 9, 321, 358
creatief - 10, 12, 13, 14
productief - 12
interpretatief - 12, 14
DENK-

-psychologie (zie PSYCHOLOGIE van het denken)
(-)psychologie en methodologie X, 26, 35
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-processen 7-19, 356, 357
-simulatie 356, 357, 358, 359
DESCRIPTIEF(VE)

- en normatieve methodologie 25, 35
- systematiek 48
- onderzoek 224, 316, 317, 318, 319-322, 325
- universum- en steekproefonderzoek 319
DETERMINISME

(vs. wilsvrijheid) 22

DETERMINISTISCHE

- hypothese 81, 107, 108
- machine 181, 187
DIAGNOSE(N)

medische - 154, 161, 162, 293
psychiatrische - 175
DIDAKTIEK

184

DIFFERENTIATIE

- van (meet-)schaal 279-281, 285, 287, 294, 296, 311
-maten 279, 280
DILEMMA

van de onderzoeker 235, 236 (zie ook OBJECTIVITEIT vs. relevantie)

DIMENSIONALITEIT

- van het universum 196
meer- 234, 235, 304, 305, 310, 311
DISSERTATIE
DISTORTIE

350, 351, 352

258, 259, 281, 282

DOEL

sprong van - naar middel 6-7, 9, 11
algemene middel-cyclus 10-12
- van wetenschapsbeoefening 19-21
-, effect, maatstaf 182-185, 262
operationeel gerichte -analyse 183, 270
voorspellings- en beïnvloedings- 238
DOGMA(TISCH)

40, 60, 65, 315, 354

ECONOMIE(ische

wetenschap) 68, 90, 110, 190, 273, 321, 336, 338, 353

(parsimony) 66, 73-74, 115, 126, 130
-, formeel en inductief 73, 74
EFFECT(EN)
leer- 1, 3, 4, 197
ECONOMISCH PRINCIPE
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doel, -, maatstaf (van beïnvloeding) 182-185, 262
- van psychotherapie 37, 182, 188, 191, 204
- bij beoordeling 239-244, 250:
halo- 241, 243, 246
signifisch - 242, 243
contaminatie- (in engere zin) 243, 248
normverschuivings- 243
sequentie-(of context-)- 243, 252, 254, 310
gemiddelde - (error of central tendency) 247
- bij instrument-constructie:
Münchhausen (bootstraps-)- 268
geheugen- 287, 288, 290, 291
EFFICIENTIE

interne - van instrument 261, 263, 264, 297-312, 297, 298, 299
interne - en validiteit 264
interne - en scoring 297-312, 305
EIGENSCHAP

- (attribuut) tegenover systeem (object) 68, 90, 194, 232, 369
EMBEDDEDNESS

109

EMPATHISCH BEGRIJPEN

57-60, 59, 362 (zie ook VERSTEHEN)

EMPIRISCHE (zie ook CONTROLE, CRITERIUM, CYCLUS, SPECIFICATIE, VARIABELE,
VERBIJZONDERING, WETENSCHAP)

- vs. hypothetische begrippen 39, 40, 67-70, 85, 274, 303
(omlijnde) - referenties 75-76, 85, 114, 115, 126
ENTROPIE280,

281

ERVARING

kennis en - 1, 2, 6, 7
verwerven van - (leren) 1-9
denkend verwerken van - 7
beredenerend verwerken van - 18-19
hogere -sprocessen 10-19
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E.S.P.

(extra sensory perception) 44, 81, 109, 118, 205, 206, 207, 208

EVALUATIE

- in leer- en denkproces 3, 4, 5-19
passim, 25
twee delen van -proces 3, 5, 6, 32
-(-fase), van toetsingsuitkomsten in wetenschap 29, 32, 33-34, 40, 71, 102,
103, 137, 164, 168, 170, 182, 278:
toetsing en - 6, 32, 33
interpretatieve - 33, 46, 169, 170, 177, 329
(globale) - van theorie 353, 354, 356, 357, 358, 359
- van effect van beïnvloeding 182-185, 187, 188, 237:
- van effect van onderwijs of training 182, 184, 239
- van effect van psychotherapie 37, 182, 188, 191, 204
- criterium (zie CRITERIUM(- VARIABELE))
- van variabelen (instrumenten) 262, 278
EVIDENT(E)(IE)

168, 175, 373
- generalisatie 168
EXISTENTIE-BEWIJS

(empirisch) - 148, 153, 164, 317, 335
EXPERIMENT

crucial - (experimentum crucis, kritisch -) 44, 112, 113, 133
variërend - 119, 165
EXPERIMENTATOR

- en theoreticus 136
EXPERIMENTELE

- (toetsings-) opzet (experimental design) 16, 135, 136, 140, 142, 144, 153-156,
166, 186
- (en controle-)populatie 154
- (en controle-)groep 135, 155, 163
- factor en storende factoren 155
multi-factor - opzet 346
EXPERT

- en formule 253-255
creativiteit van - 254
(van theorie of hypothese) 83-92, 84, 318, 357, 358, 360
-splicht 130-132, 336
-svertakking 83-84, 110, 134
EXPLICITERING

EXPLICITNESS

42, 72

EXPLORATIE(F)

- onderzoek 44, 54-57, 198, 223, 224, 266, 316, 317, 322-324, 325
- en toetsing(-sonderzoek) 54, 55, 56, 119, 266, 323, 351
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empirische - 54-55
materiaal- 55-57
- als eufemisme 323
EXTENSIEVE KWALITEITEN

233

EXTRAPOLATIE

toetsing door - (bij interpretatie) 335-337, 364
FACTOR(EN)

storende - 95, 99, 138, 139, 155, 158, 159, 161-163, 172, 244, 347
experimentele - en storende - 155
- en variabele (zie ook BEGRIP) 179-180
FACTORANALYSE

56, 91, 123, 124, 141, 224, 225, 235, 304, 324, 345, 346

FALSIFICATIE104,

105, 107, 108
- (weerlegging) van voorspelling 97, 99-102
- (weerlegging) van hypothese 132-133
- (weerlegging) van theorie 112-115, 132-133
FALSIFIEERBAARHEID99-102,

104, 105, 107, 132-133, 336

FEEDBACK

terugkoppeling (-) 3, 4, 12, 13, 17
FEIT(EN)

(zie ook MATERIAAL)
-elijke ondergrond (uitgangsmateriaal) 29, 30, 37, 41, 43, 44-47, 48, 50, 51
verzamelen van - (als uitgangsmateriaal) 29, 30, 47, 48, 50, 54-55, 323
- en ideeën (theorieën) 30, 47-50, 136, 171
verzamelen van - (als toetsingsmateriaal) (zie MATERIAAL)
FENOMENOLOGIE

23, 49, 50, 130, 320, 350, 362, 363, 373

FINALITEIT348
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FORCED CHOICE

gedwongen keuze (-) 225
FORCED DISTRIBUTION

gedwongen verdeling (-) bij beoordeling 244, 247, 248
FORMULE

van expert naar - 253-255, 299
semi-intuitieve - 255
(van theorieën en hypothesen) 71-133
- vooraf 71
normen, principes, eisen voor - 71-76, 177, 353
-sresultaat en -handeling 133
van - naar toetsing 134-170
- c.q. publicatie 40
FORMULERING

FORUM(A)

18, 24, 27-28, 33, 39, 84, 109, 114, 115, 116, 117, 118, 121, 123,
124, 126-129, 130, 131, 168, 278, 330
(conventies van) verschillende - 126-129, 370, 371
FOUT

(systematische en) toevallige (meet-)- 281, 282, 283, 284, 290, 332
-score 284, 286, 289
FUNCTIONELE EENHEID
FYSICA

212, 304

(zie NATUURKUNDE)

FYSIKALISME

52, 62, 315, 321

GEDRAGSNEERSLAG

249

GEDRAGSVARIABELE(N)

262, 285, 287, 302

GEDRAGSWETENSCHAP(PEN)
GEDWONGEN KEUZE

VIII, passim

(forced choice) 225

14, 332, 372, 374
- en natuurwetenschap 361-362, 373
meting en tellen in - 365
GEESTESWETENSCHAP

GELDIGHEID

264 (zie ook VALIDITEIT)

GENERALISATIE

statistische - van steekproefbevinding 56, 163, 195, 203
-pretentie van theorie 66
-(-probleem) in wetenschap 104, 163-169, 164-165, 204
- naar kenmerk en naar populatie 165, 166
evidente - 168, 169
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- van meetuitkomst naar begrip 138, 295-296
GENERALISERENDE EN INDIVIDUALISERENDE METHODE
GEOLOGIE

367

93, 368

(historisch, -icus)
quantificatie in - 62
hypothese, voorspelling, toetsing in - 93, 95, 113, 331, 334, 336, 337, 342,
343, 368
uitschakeling en selectie in - 209, 210, 335
beoordeling van ‘begrip’, in - 239-244, 245, 248, 249
interpretatie in - 14, 250, 337-341, 367
psychoanalyse van - materiaal 326-329, 331
uniciteit (idiografie) in - 362, 368
objectiviteit en forum in - 371
GESCHIEDENIS

GESCHIKTHEID(scriteria)

269

GROEP(EN)

experimentele (controle-)- 135, 155, 163
gelijkgeschakelde (matched) - 155, 163, 203, 215
GRONDSLAGENONDERZOEK
HALO-EFFECT

128

241, 243, 246

HELDERZIENDHEID

(prognosie) (zie E.S.P.)

HERHALING

- van meting 285, 289
HERHAALBAARHEID

94, 104, 197, 198, 199, 249, 250, 362, 364

HERMENEUTISCHE

- cyclus (cirkel) 12-14, 14
HEURISTISCHE

- betekenis van theorie (model) 118, 354
- en algorithmische routines 357
HISTORISCH, -ICUS
HOLISTISCH

(zie GESCHIEDENIS)

365

HOMOGENEÏTEIT

(van item; van instrument) 303
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16, 25, 29, 30, 31, 32, 33, 35-133, 45-46, 79
interpretatie, -, verklaring 44, 45, 46, 329
theorie, -, voorspelling 79-80, 81-82, 83-87, 93, 193
pretentie(-gebied) van theorie of - 63, 64, 66, 67, 75, 167, 359
- als-afgeleid en als te toetsen 86, 87, 194, 200
deterministische - 81, 103-105, 107, 108:
positieve (negatieve), universele - 81, 103, 104, 108
existentie - 81, 104, 109
‘gestoorde’ deterministische - 107
probabilistische - 81, 107
impliciete - 30, 48, 49, 168, 329, 335, 364
ad hoc - 45, 114, 119, 335
werk - 58, 65, 118
causale - 95, 98, 103, 106
operationele - 195, 200
finale - 348
unieke - 364
-toetsing, (zie - VORMING en - TOETSING)
HYPOTHESE

30, 33, 35-70, 176, 177, 255, 315, 368
- en interpretatie 37, 46, 47, 335, 341
- en (hypothese-)toetsing 54, 55, 56, 59, 119, 199, 266, 341, 351
HYPOTHESEVORMING

HYPOTHETICAL CONSTRUCT
HYPOTHETISCH BEGRIP

(zie HYPOTHETISCH BEGRIP)

(vs. empirisch begrip) 39, 40, 67-70, 85, 274, 303

IDIOGRAFISCH

- vs. nomothetisch 360-362, 361, 362, 364, 365, 366, 367
ILLATA

abstracta en - 68, 69
INDIVIDUALISEREN

- vs. generaliseren 332, 367
INDUCTIE

- (als cyclus-fase) 29, 30
-proces en -resultaat 30, 71
-principe (-logica) 38, 39, 40
-probleem 164 (zie GENERALISATIE-probleem)
INFORMATIE

(relevante) - en schijn-informatie 236, 247, 253, 279, 285
-theorie 279, 280, 281, 352, 356
-processen 360
INHOUDSANALYSE
INPUT

(content analysis) 218

9, 12, 14, 15, 33, 37
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INSTRUMENT(EN)

- en variabele 135, 140, 141, 152, 179, 180, 257, 258, 260, 261, 262, 263
objectieve (of meet-)- 180, 185-187, 258, 299:
- in engere en ruimere zin 186, 257
constructie (ontwikkeling) van - 191-193, 216, 258, 260, 262-264, 300, 318
criteria voor (utiliteit van) - 256-312, 262-265
voorspellende en metende - 274, 302, 303, 305, 306
interne structuur van - 258, 298
(zie ook CONSISTENTIE en EFFICIËNTIE)
samengesteld - 257, 298, 344
parallel- 288, 289
beoordelaars als - 236-239, 253
subjectieve en objectieve - 249, 299
INSTRUMENTEEL(ELE)

- realisering (van begrip) 135, 150, 152, 179-193, 179-182, 225, 239, 240, 261,
292
-(-nomologisch) onderzoek 140, 141, 316, 318-319, 325
- utiliteit 258, 259-262, 263
- utiliteit en validiteit 264
70, 77, 91, 122, 123, 173, 191, 228, 276, 295, 305, 345
kunstmatige - (artificial intelligence) 356, 357
INTELLIGENTIE

INTERJUDGE-RELIABILITY

(zie INTERSUBJECTIVITEIT)

44-47, 327
-, hypothese, verklaring 44, 45, 46, 329, 330-335, 340
- en hypothesevorming 37, 46, 47, 335, 341
INTERPRETATIE
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systematische - 55, 56, 57-60
-schema 58, 101, 339, 370
alternatieve - van bevindingen 138, 161, 169, 332, 339
het - probleem 326-329
methodologie van de - 47, 326-343:
(empirische) controles op (criteria voor) - 326, 330, 333, 335, 341, 342, 343,
365
aanvaardbaarheid van -(-methode) 331, 340
gebruik van beoordelaars bij - 333, 334, 343
extrapolatie bij - 335-337, 364
convergentie bij - 337-341
onafhankelijke - methoden 341
universum-partities bij - 341-343, 364
partiële ignorantie bij - 341
INTERPRETATIEF(VE)

- denken 12, 14
- evaluatie 33, 46, 169, 170, 177, 329
-(-theoretisch) onderzoek 298, 316, 317, 325, 326-343, 350
INTERPRETEERBAARHEID

meervoudige - 327
INTERRELATEDNESS

73

(intersubjectieve overeenstemming) 236-255, 237
objectiviteit en - 236, 237
betrouwbaarheid en - 242, 243, 293
-scontrole (-scriterium) 237, 244, 249, 251, 252
INTERSUBJECTIVITEIT

INTERVAL

voorspellings- 97
-schaal 227, 228, 231, 232, 233, 234, 280
tijds- tussen metingen 287, 290, 291
INTERVENIËREND(E)

- variabelen (intervening variables) 68, 122, 224, 347
- psychische processen 347
INTERVIEW

214, 321, 344

INTROSPECTIE

223, 321

INVENTIVITEIT

- van de vorser 136
INVERSIE252,
ISOMORFIE

311
(isomorfisme) 233-236, 233, 309

ITEM212,

262, 299
-intercorrelaties 288, 289, 303, 304
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-analyse (-selectie, -samenstelling) 301, 302, 306, 307
-parameters 302, 303, 308:
-differentiatie 302, 308
-moeilijkheid 302, 307
-validiteit 302
-homogeneiteit 303, 306, 308
-bijdrage tot validiteit 304
(optimale) -scoring en -weging 262, 305, 306, 307, 308, 345, 346
-bewerkelijkheid 307
-belangrijkheid 307
-rangorde 311, 312
KAPITALISERING

- op toevalligheden 56, 351
KENGETAL

227, 229

KENNIS

- als doel van wetenschap 19, 27
hypothese, -, wet 117, 118
- en ervaring 1, 2, 6, 7
KERN

-gebied (en onbepaaldheidszône) van begrip 64, 314
KEUZE

-processen 5, 7-11, 354
rationele - 7, 11, 13, 356
- problemen bij hypothesevorming 60-70
aselecte - 106, 166
meervoudige - (multiple choice) 213, 214, 215, 219
gedwongen - (forced choice) 225
KOORTS

(thermometer) 121, 122

KOSTEN

(van instrument) 298, 299

LEER-

-processen 1-9
-effect 1, 3, 197
LEREN

(psychologie van het) - 1, 4, 17, 39, 120, 354
- van ervaring 1-9
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31, 352, 353
- en methodologie 24-26, 25, 27
-, normatief en descriptief 25
LOGICA

LOGISCHE

(zie: AFSTAND, CONSISTENTIE)

MAATGETAL

226, 227, 228

MAATSTAF

doel, effect, - 182-185, 262
MACHINE

-simulatie 16, 17, 355, 356, 357
vertaal- 217
schaak- 356, 357
-definitie (-ideaal) van objectiviteit 181, 187, 221, 236, 254, 259
MATCHED GROUPS

gelijkgeschakelde groepen (-) 155, 163, 203, 215
MATERIAAL

uitgangs- (feitelijke ondergrond) 29, 30, 37, 41, 43, 44-47, 48, 50, 51, 54-57,
198, 323
-exploratie 55-57, 323
nieuw (en oud) - 29, 32, 33, 45, 55, 57, 119, 323, 325, 331, 335, 336
toetsings-:
objectieve - selectie 193-210, 334, 335
objectieve - verzameling 211-216
objectieve - bewerking 217-224
-verzameling en - bewerking 224-226
technieken voor beoordelings- 244-255
gesloten (interpretatie-)- 45, 325, 335, 336, 337, 341:
objectieve -begrenzing (-selectie) 334, 335
toetsing in gesloten - 341-343
MEASUREMENT

(zie METING)

MECHANISTISCHE SYSTEMEN

52

MEDISCH(E)

- wetenschap 128, 293, 294
- (psychiatrische) diagnose 154, 161, 162, 175, 293
MEET-

-schaal 226-233, 257, 303:
-model 225, 226, 233, 305, 306, 309, 310, 346, 348
-object 226, 227, 228
-theorieën (theories of measurement) 226, 301, 311, 346
-punten op - schaal 301, 311, 312
differentiatie van -schaal 279-281, 285, 287, 294, 296, 311
-instrument 258
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van -uitkomst naar conclusie 295-297
-fout (zie FOUT)
MEETBETROUWBAARHEID

(zie BETROUWBAARHEID)

MEETKUNDE

(doel van) -onderwijs 184, 185, 297
inzicht in - 185, 187, 238, 296, 306
plezier in - 185
hogere - 353
MENTAAL

- proberen 7, 8, 9, 142
METAFYSICA

40, 74

METHODE

-strijd in wetenschap 361-366
generaliserende en individualiserende - 367
(methodenleer)
logica en - 24-26, 27
descriptieve en normatieve - 25, 35
denkpsychologie en - X, 26, 35
termen in - 313, 314
exacte uitwerking van - 314, 315
METHODOLOGIE

(meten) 226-233, 225, 226, 229, 258
- en (als) kwantificatie 61, 62, 226
fundamentele - 229
niet-metrische - (non-metric measurement) 229
- als analoge afbeelding 229-233, 234
- en voorspellen 261, 271-273, 271, 274, 297, 301
- van een begrip 271, 306
herhaling (en quasi-herhaling) van - 283, 285, 287, 288, 289, 290, 291, 298
twee principes van - 301
- (en tellen) in geesteswetenschap 365
METING

METRISCHE

- schaal 227, 280
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MIDDEL

algemene -doel-cyclus 10-12
sprong van doel naar - 6-7, 9, 11
MODEL42,

314 (zie ook TAALVORM)
concreet - 15, 16
experimenteel - 16
theoretisch (logisch) - 16, 52, 63, 71, 73, 80, 143, 352:
mathematisch - 15, 51, 63, 71, 144, 352-355, 352, 353
verbaal - (theorie) 62, 63, 64, 72, 354
machine-(programma-)- 355-360, 355
meet- 225, 226, 233, 305, 306, 309, 310, 346, 348:
meer-dimensionaal - 235, 304, 305, 310
lineair, compensatorisch - 235, 346, 348
conjunctiel, disjunctief - 346
afstands- en correlatie- 309
theorie en - 80, 314
MODIFICATIE

- van theorie 33, 114, 115, 116, 118, 119, 139, 354
MONSTER

195

MULTIPLE CHOICE

meervoudige keuze (-) 213, 214, 215,219
MÜNCHHAUSEN-EFFECT

268

(fysica)
theorie- en begrip(svorming) in - 38, 40, 49, 63, 68, 88, 118, 121
- als (nomothetisch) model 62, 99, 348, 358, 362
forum in - 127, 370
experimentele vs. theoretische - 136
ordinale schaal in - 231
NATUURKUNDE

NATUURWETENSCHAP

- en gedragswetenschappen 51
geesteswetenschap en - 361-362, 373
cultuur- en - 367, 371
NAUWKEURIGHEID

mate van - van voorspelling 97, 110
- ongeacht relevantie 279-281
- van een meting 281-285, 294
- van een instrument 153, 261, 263, 264, 285-289 (zie ook BETROUWBAARHEID)
- en stabiliteit 283, 289-292
normen voor - 295
NEGATIVISME

filosofisch - 373, 374

A.D. de Groot, Methodologie

NEUROLOGIE

356

NOMINALE SCHAAL226,

230, 234, 257, 280, 345

NOMOLOGISCH

- net(-werk) 84-87
- net van theorie 84, 115, 116, 117
- net van hypothese 85
- net van (rondom) begrip 85, 121, 122, 272, 276, 277, 318
mazen van het - net 167
instrumenteel- onderzoek 316, 318-319
NOMOTHETISCH

- vs. idiografisch 360-362, 361, 362, 364, 365, 366, 367
NON-PARAMETRISCHE

- toets 156, 228, 352
(eisen)
- in empirische wetenschap 21-28, 25, 26, 27
- en technieken 24-26
impliciete - 26, 27
- voor formulering, hypothesen en theorieën 40, 71-76, 130-133
- voor publicatie 27, 40, 55, 124-133, 130-133, 160
NORMEN

NULHYPOTHESE
NULPUNT

77, 82, 97, 106, 143, 156, 157, 158, 198, 207, 208

226, 228, 232, 233, 234

NUMEROLOGY

53

OBJECT

- (systeem) tegenover attribuut (eigenschap) 68, 90, 194, 232, 369
- en subject 171
- als voorwerp en doel 171
toevallige -fluctuaties 290, 291, 292
OBJECTIEVE

- technieken (van materiaalverzameling en -bewerking) 178, 201, 211, 225:
-instrumentele realisering 179-193, 179-182
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- bewerkingsstap 180, 181
- materiaalselectie 193-210, 334, 335
- steekproefkeuze 200-205
- uitschakeling van gevallen 205-210, 219, 222, 234, 334, 335
- vraagvormen 211-216
- codering 217-224
- rapportering 177 (zie ook PUBLICATIE)
- variabele 180, 186, 249, 258, 259, 345
- (of meet-)instrumenten 180, 185-187, 258, 299
- effect-evaluatie 182-185
(mate van) - specificeerbaarheid 237
semi- codering 245
171-210, 172
algemene eis van - 171, 172, 176
het -sprobleem 172-176, 206, 207
- in verschillende cyclus-fasen 176, 177, 178
- bij toetsingsopzet 178, 179, 208
machinedefinitie van - 181, 254, 355
eisen van - voor variabele(instrument) 182, 186, 187, 224
gebreken in - 181, 182
verzet tegen - 254, 255
- en herhaalbaarheid 94
- vs. relevantie 186, 187-190, 213, 219, 220, 225, 235, 238, 259, 260
- en intersubjectiviteit 236, 237
- en andere waarden 371-374
OBJECTIVITEIT

OBSERVATIE

(als cyclus-fase) 29, 30. 211

OBSERVE-GUESS-PREDICT-CHECK
OCCAM'S RAZOR

6, 34

73

ONBEPAALDHEIDSZONE

kerngebied en - van begrip 64, 314
ONDERSCHEIDING

begrips- 78, 87, 88
-als-bedoeld en als-bepaald 90
182, 183, 184, 269, 293, 294, 297
- research 144
ONDERWIJS

ONDERZOEK

-typen 315, 316, 317:
toetsings - 29-34, 134-146, 315, 316-318, 323
instrumenteel(-nomologisch) - 140, 141, 316, 318-319
descriptief - 224, 316, 317, 318, 319-322, 325
exploratief - 44, 54-57, 198, 223, 224, 266, 316, 317, 322-324, 325
interpretatief-theoretisch - (studies) 198, 316, 317, 325, 326-343, 350
complexe - vormen 349-352
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voor - 145, 223, 245, 324
steekproef- of universum- 198, 199, 317, 319, 369
OORZAAK

- en gevolg 169, 170, 347, 348, 349
OPERATIONAL VALIDITY

69

OPERATIONEEL (ELE)

- gerichte doel-analyse 183, 270
- populatie (universum) 194, 195, 203
- hypothese 195
31, 87-88, 89-92, 122, 152, 256, 257, 258, 273
instructies voor - 88, 122, 135, 186, 187
OPERATIONELE DEFINITIE

OPERATIONISME

272, 273

OPINIE-ONDERZOEK

43, 213, 244
psychologie en - 202
OPZET VOOR TOETSINGSONDERZOEK
(zie ook EXPERIMENTELE opzet)
ORDINALE SCHAAL

134-146

226, 227, 231, 234, 280

ORIENTEREND ONDERZOEK

(zie EXPLORATIEF ONDERZOEK)

OVERSCHRIJDINGSKANS106,

157
eenzijdige of tweezijdige - 156
PAARSGEWIJZE VERGELIJKING

(paired comparison) 247, 250-253, 252, 311

PARALLEL-INSTRUMENT(-test)

197, 288, 289

PARAPSYCHOLOGIE

(zie E.S.P.)

66, 73 (zie ook ECONOMISCH PRINCIPE)
inductive - 73
PARSIMONY

230, 345
toetsing (van interpretatie) door - 341-343, 364
PARTITIE
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PATHOLOGISME
PEDAGOGIE

52

(opvoeding) 182, 183, 254, 343 (zie ook ONDERWIJS)

PEER RATINGS

250

PERSOONLIJKE VERGELIJKING

243, 246, 247

PERSOONLIJKHEID(sleer) 52, 123, 140, 149, 169,
337, 344, 347 (zie ook PSYCHODIAGNOSTIEK)
PILOT-INVESTIGATION
POLITICOLOGIE

170, 173, 191, 218, 224, 319,

145

113, 198, 336, 371

(zie ook UNIVERSUM)
universum en - 194
- (of universum) en steekproef 57, 80, 155, 156, 157, 162, 163, 164, 193-210,
327
experimentele (en controle-)- 154
operationele - (universum) 194, 195, 203
open of gesloten - (universum) 198, 199, 201, 202
POPULATIE

POSITIVISME

39, 40

POSTDICTION

93

POSTULATEN

63, 64

PRECISIE

(zie NAUWKEURIGHEID)

182, 211-216, 212, 217
codering en - 217, 219, 220
PRECODERING

(zie ook VOORSPELLING)
- en postdiction 93
klinische vs. statistische - 254
- operationisme 272
PREDICTIE

PREDICTIEVE
- validiteit 265, 267, 269, 271, 275
- validiteitsopvatting (-gedachte) 270, 272, 273, 274
- en begripsvaliditeit 273, 277, 278, 297
PREDICTOR-VARIABELE

(zie VOORSPELLER)

(zie ook GENERALISATIE en EMPIRISCHE REFERENTIES)
-(-gebied) van theorie of hypothese 66, 67, 75, 167
wetenschappelijke - 373
PRETENTIE

PROBABILISTISCH(E)

(zie ook STATISTISCHE)
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- hypothese 81, 107
-(-statistische) confirmatie 105-109, 164, 166, 167
PROBEREN

- en trial and error 4
-, of... 6
- op papier 16
mentaal - 7, 8, 9, 142
exploratief - 142
(machine-) 355-360
- en theorie 359
PROGRAMMA

PSYCHIATRIE

157, 322, 338

(-tische) 190, 213, 322
- theorie(vorming) 59, 60, 65, 69, 110, 151, 354
- interpretatie 326, 328, 329, 334, 339, 340, 343
PSYCHOANALYSE

PSYCHODIAGNOSTIEK
PSYCHOFYSICA

271, 273, 299, 326, 336 (zie ook PERSOONLIJKHEIDSLEER)

233, 301

PSYCHOLOGIE

theorie- en begripsvorming in - 38, 49, 64, 68, 70, 74, 91, 122, 123, 151, 271,
272, 273, 347
fysikalisme in - 52, 62, 315, 321
generalisatie-probleem in - 266, 202, 369
forum-eisen en -beslissingen in - 115, 117, 128, 371
instrumenten (tests e.a.) in - 140, 191-192, 213, 214, 218, 251, 252, 256-312
passim
methode-tegenstelling in - 254, 255, 361, 362, 367, 368
descriptief onderzoek in - 319, 321
interpretatie in - 329, 338, 340, 341
- van het leren 1, 4, 17, 39, 120, 354
- van het denken 35, 65, 113, 174, 354, 359
- van de waarneming 65, 113, 174
test- 65, 140, 149, 232, 233, 238, 256-312 passim
diepte- 100, 101, 151, 190, 210, 330, 331
Gestalt- 113, 117, 118, 120
experimentele - 136, 143, 144, 158, 164, 190, 192, 343
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klinische - 175, 210, 294, 295, 329, 343
(denk) - en methodologie X, 26, 35
- en opinie-onderzoek 202
PSYCHOMETRIE

301 (zie ook (TEST-) PSYCHOLOGIE)

PSYCHOSOMATIEK

146-148, 161, 168, 322

PSYCHOTHERAPIE

effect van - 37, 182, 188, 191, 204
P-TECHNIEK

336

PUBLICATIE

normen, eisen, code voor - 27, 40, 55, 124-133, 130-133, 160
selectie bij - 334, 335
QUANTIFICATIE

61, 62

QUANTOPHRENIA

53

Q-SORTEER-TECHNIEK
RANDOM

188, 191, 238

(zie ASELECTE)

RANDOMISEREN
RANGGETAL

99, 206, 207, 259

227, 229, 231

18, 19, 27
(empirische) cyclus in de - 18-19
objectieve - 177
RAPPORTERING

RASSENTHEORIEËN

113

RECHTSPRAAK

getuigenverklaring bij - 173, 250
jury- 176
interpretatie bij - 329, 338, 341
RECOMMENDATION(S)

technical - (voor test-publicatie) 272, 273, 298
REFERENTIES

(omlijnde) empirische - 75-76, 85, 114, 115, 126
REGRESSIE-ANALYSE
REKENKUNDE

305

353

RELEVANTIE190
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- van voorspelling 96, 109-112, 131
- vs. objectiviteit 186, 187-190, 213, 219, 220, 225, 235, 238, 259
nauwkeurigheid (van meet-instrument) ongeacht - 281
(zie BETROUWBAARHEID)
inter-judge - (zie INTERSUBJECTIVITEIT)
RELIABILITY

REPLICATIE(-onderzoek)
RESTRICTION OF RANGE
RUIS

36, 108, 142, 163, 177

(bij beoordeling) 175

258, 259, 281, 282

SAMPLING-METHODEN
SCALING

201, 202

(zie SCHAAL-CONSTRUCTIE)

SCHAAL(ALEN)

meet- 226-233, 257, 303:
nominale - 226, 227, 230, 231, 234, 257, 280, 345
ordinale - 226, 227, 231, 234, 280
interval- 227, 228, 231, 232, 233, 234, 280
verhoudings- 228, 231, 233, 234, 280
metrische - 227, 280
sterkte vs. zwakke - 228, 311
partieel geordende - 234, 253
geordende metrische - 234
subjectieve en intersubjectieve - 309, 312
perfecte - 311, 312
-constructie 229-233, 230, 301, 305-312
differentiatie van (meet-)- 279-281, 285, 287, 294, 296, 311
grafische schattings- 310
SCHAKEN (SCHAAK-)

8, 9, 11, 13, 320
- simulatie 356, 359
SCHEPPEN

(zie CREATIEF DENKEN)

SCHIJNPROBLEEM

22

SCHOOL(-vorming)

190, 370

SCORE

ware (gevonden, fout-)- 179, 284, 286, 287, 289
item-(of sub-)- 186, 187, 262, 299, 300, 302, 305, 345
combinatie tot eind-(totaal-)- 187, 253, 262, 300, 301, 302, 345, 346
optel- of arithmetische - 301, 303, 305, 307
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afmeet- of geometrische - 301
bijdrage tot (validiteit van) eind- 302, 303, 304, 305
305-312
objectieve - 163, 182, 186, 187, 262
item-en -weging 262, 305, 306, 307, 308, 345, 346:
optimale - en -weging 305
verantwoorde - en -weging 307, 308
eenvoudige - en -weging 308
doorzichtige - en -weging 308
SCORING

(zie ook UITSCHAKELING)
- van (wetenschappelijke) problemen 21-24, 372
- van personen 43, 65, 239, 266, 267, 269
- in steekproef 159, 161, 162, 163
objectieve - van toetsingsmateriaal 193-210
objectieve - van interpretatiemateriaal 334
objectieve - bij publicatie 334, 335
SELECTIE

SEQUENTIE-EFFECT243,

252, 254, 310

(zie ook TOETS)
-niveau 97, 106, 139, 143, 156, 157
-(-toetsen) bij exploratief onderzoek 56, 351
SIGNIFICANTIE

SIGNIFISCH EFFECT

242, 243

(zie ook ECONOMISCH PRINCIPE) 73
systematic vs. formal - 73
SIMPLICITY

(machine-) 17, 355-360
denk- 356
schaak- 359
criteria voor - 358, 359
SIMULATIE

SOCIOGRAFIE

48

SOCIAL PHYSICS
SOCIOLOGIE

254

52, 62, 68, 128, 176, 190, 210, 338, 343, 371

SPECIFICATIE

(empirische) - vs. (logische) deductie 31, 76-82, 76
(deductie- en) -stappen (ad, bd) as, bs76-78, 83, 85, 86, 89, 110, 135, 148,
149, 151, 152, 157
empirische - van begrip 86, 87, 121, 138, 150-153, 178
SPIRAAL(sgewijze

voortgang)
- in leren en denken 5, 7, 12, 14, 17
- van wetenschappelijk onderzoek 34, 119, 170, 358
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SPLIT-HALVES-RELIABILITY

halveer-betrouwbaarheid (-) 288
(van attribuutsvariabele) 153, 263, 264, 283, 289-292
betrouwbaarheid inclusief - 294
STABILITEIT

STANDAARDMEETFOUT

(van instrument) 286, 287

(zie ook PROBABILISTISCH en TOETSING)
- overwegingen bij onderzoek-opzet 139, 140
- toetsing(-smethoden) 32, 156-158, 200, 219, 228
(grenzen van) - generalisatie 163, 164, 195, 203
- confirmatie van theorie 166, 167
- toets (zie TOETS)
STATISTISCHE

STEEKPROEF195,

196, 317
- en universum (of populatie) 57, 80, 155, 156, 157, 162, 163, 164, 193-210,
327:
representatieve (vs. geselecteerde, scheefgetrokken)-159, 160, 162, 163
trekken van - 195, 196, 200-205
aselecte - 195, 201, 204, 208
- of universum-onderzoek 198, 199, 317, 319, 369
herclassificatie van -materiaal 221, 222
STRIJDIGHEID

(niet-) of (in-)consistentie van theorie 71-73, 72, 115, 117, 126,

131, 353
SUBJECT

(en object) 171

SUBJECTIEVE

- verschijnselen (variabelen) 172, 250, 251, 253
SUBJECTIVITEIT

- als storende factor 172-176, 239, 244, 299, 326 (zie ook CONTAMINATIE en
INTER-SUBJECTIVITEIT)
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SUFFICIENCY

deductieve volledigheid (-) 73
SURPLUS-BETEKENIS69,

70, 89, 124, 256, 273

afslijten van - 121, 122
SYSTEEM

-(object) tegenover eigenschap (attribuut) 68, 90, 194, 232, 369
(zie ook MODEL)
(logisch-)mathematische (abstract-symbolische) - 60-63, 354, 355
verbale - 60-63, 354, 355, 359, 360
keuze binnen één - 63-64
programma - 355
TAALVORM

(filologie) 62, 319

TAALWETENSCHAP

literatuur en - 217
TELEPATHIE

(zie E.S.P.)

TERUGKOPPELING

(feedback) 3, 4, 12, 13, 17

140, 191, 215, 256-312 passim, 332, 344
-constructie 186, 187, 278, 306, 307, 308, 318
-gebruik en -keuze 260, 261, 270
-publicatie 272, 273
-theorie 43, 259, 301
-validatie 65, 159, 204, 265-278 passim, 318
-betrouwbaarheid 279-297 passim
-items (-vragen) 212, 213, 214, 220, 297-312 passim
-codering en -scoring 186, 187, 218, 245, 305-312, 345, 346
- sophistication 308
objectieve - 123, 172
persoonlijkheids- 149, 151, 272, 273
prestatie-(vorderingen-, geschiktheids-)- 185, 186, 187, 193, 213, 214, 220,
266, 267, 274, 306
attitude- 189, 345
TEST(S)

TESTOMANIA

53

THEORETICUS

experimentator en - 136
37, 42-44, 47
16, 21, 42-44, 314
-, hypothese, voorspelling 79-80, 81-82, 83-87, 93, 193
pretentie(-gebied) van - of hypothese 63-64, 66, 67, 75, 167, 359
empirische referenties van - 75-76, 80
- zonder empirische referenties, als deductief systeem 80 (zie verder MODEL)
taalvorm van - 60-63, 354, 355, 359, 360
algemeenheid van - 65-66, 116
THEORETISCH RAAM
THEORIE
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heuristische betekenis van - 118, 354
werk- 58, 65, 118
-vorming en -ontwikkeling 33, 38, 39, 43, 51, 52, 53, 59, 60-67, 70, 119-120,
353, 357, 358, 359, 364
formulerings-eisen voor - 71-76, 130-133
explicitering van - 83-92, 84, 318, 357, 358, 360
confirmatie (evaluatie) van - 112-124, 164, 166, 167, 353, 354, 356, 357, 358,
359
(vergelijking met) alternatieve - 33, 58, 111, 112, 116-118, 125, 138, 144, 162,
170
modificaties in - 33, 114, 115, 116, 118, 119, 139, 354
proto-42
miniatuur - 65
ware -: systeem van wetten 80
unieke (individuele) - 329, 332, 364
TIES

(ex-aequo-uitkomsten) 227, 231, 252

TIJDSINTERVAL

(bij herhaalde meting) 287, 290, 291, 294

(statistische -) 56, 139, 143, 157
non-parametrische - 156, 228, 352
TOETS

72, 74-75, 88, 115, 124-126, 131, 151
-, absoluut en relatief 75, 125
TOETSBAARHEID

TOETSING

- van verwachting 6-19 passim, 25
-(sfase) van hypothese 29, 30, 31-32, 40, 74:
- en evaluatie 6, 32, 33
- en confirmatie 83
- en exploratie 54, 55 56 119, 266, 323, 351
- en falsificatie 105
-sonderzoek (tegenover andere typen
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onderzoek) 29-34, 134-146, 315, 316-318, 323
opzet van -(-sonderzoek) 134-158, 178, 179:
vrijheid van keuze bij - 134-136, 137
deducties en specificaties bij - 134, 135, 149-153
experimentele opzet bij - 135, 136, 139, 140, 153-156
opzet van statistische - 139, 140, 156-158, 200
voorbereiding en uitwerking van opzet bij -142-146
uitvoering van -(-sonderzoek) 158-161
objectieve selectie van - smateriaal 193-210
- door extrapolatie 335-337
- in gesloten materiaal 341-343
TOEVAL

-sfout (-score) 281-285
- als alternatieve hypothese 332 (zie ook NULHYPOTHESE)
TOTE(-unit)

4

TRANSFORMATIE

één-waardige - 181, 258, 259
1-1- 227
monotone - 227, 231
lineaire - 228, 232, 288
scalaire - 228, 233
TRANSITIVITEIT

of IN- 231, 237, 252, 253, 311

(zie ook SELECTIE)
(objectieve) - van gevallen 205-210, 219, 222, 234, 334, 335
UITSCHAKELING

UNICITEIT

(uniqueness, Einmaligkeit) 332, 363-366

UNIEKE

- verschijnselen (objecten, persoon) 325, 362, 363, 364, 365
- verzameling (materiaal, universum) 325, 329, 331
- theorie 329, 332, 364
- configuratie 363, 367, 368
UNIVERSUM

- en populatie 194
begrenzing (beperking, versmalling) van - (populatie) 46, 75, 196-200, 203,
333-334
- (of populatie) en steekproef 57, 80, 155, 157, 162, 163, 164, 193-210, 327
operationeel - (populatie) 194, 195, 203
-soorten (typen) 196-200, 368, 369
open of gesloten - (populatie) 198, 199, 201, 202
steekproef-of-onderzoek 198, 199, 317, 319, 369
-, steekproef, uitgangsmateriaal 198
convergentie in - (bij interpretatie) 337-341
partitie in - (bij interpretatie) 341-343
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UTILITEIT

instrumentele - 258, 259-262, 263
- van testprogramma 33, 270, 299
psychologische - 143, 144
(test-) 65, 159, 204, 265-278 passim, 318
controle - (cross validation) 266
VALIDATIE

(van instrument) 65, 138, 140, 153, 186, 212, 216, 218, 249, 258,
261, 264, 265-278, 270 (zie ook VALIDITY en VALIDATIE)
- en evaluatie(-criteria) 237, 238, 239
- en instrumentele utiliteit 264
- en interne efficientie 264
- en nauwkeurigheid (precisie, betrouwbaarheid) 264
predictieve - 238, 265-266, 265, 267, 268, 269, 270, 271, 275, 277:
-scoëfficiënt (en -correcties) 265, 266
- van criterium-variabele 268
predictieve en begrips- 273, 277, 278, 297
begrips - (construct validity) 153, 218, 249, 271-274, 275, 282, 296, 306, 318:
VALIDITEIT

mate van begrips - 274, 277
bijdrage tot begrips - 273-276, 277
begrips - en betrouwbaarheid 278, 292
begrips - en interne consistentie 278
begrips - als theoretisch probleem 276-278
begrips- van samengestelde variabele 346
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inhouds- (content validity) 274, 275, 277, 307
soortgenoot- (congruent validity) 275, 277
bijdrage van item tot - 302, 303, 304, 305
(zie ook VALIDITEIT)
concurrent - 269, 272
predictive - 269, 272
construct - 271-272
content - 272, 274
congruent - 275
VALIDITY

VARIABELE

begrip (factor) en - 68, 85, 89-92, 121, 179-193, 179, 180, 256, 258, 264,
271-277, 271
empirische -(-zoals-bepaald) 88, 89, 138, 272
(kwantitatieve en kwalitatieve) waarde van - 88, 178, 224, 257, 345
- en instrument 135, 140, 141, 152, 179, 180, 257, 258, 260, 261, 262, 263
objectieve - 180, 186, 249, 258, 259, 345
(objectieve en) beoordelings- 249, 250
criteria voor empirische - 256-312, 262-265
interveniërende - (intervening variable) 68, 122, 224, 347
meer-dimensionale - 304
suppressor- 306
(enkelvoudige en) samengestelde - 316, 344, 345, 346
onafhankelijke en afhankelijke - 349
VARIANTIE280,

281, 290
-analyse 289, 346, 349
VARIETEIT

(variety) van meetschaal 279

VELD-ONDERZOEK(INGEN)

158, 167

VERBIJZONDERING

- van hypothesen in deductieve fase 31, 76-79, 110, 149-150, 152, 155, 156,
157
logische vs. empirische - 31, 76-79 (zie ook: DEDUCTIE(-stappen) en (empirische
SPECIFICATIE)
VERHOUDINGSSCHAAL

(ratio scale) 51, 228, 229, 231, 233, 234

VERIFICATIE

- van voorspelling 80, 82, 94, 96-99
-normen 82, 96, 97
- van deterministische hypothese 104, 105
positieve - (of - in engere zin) vs. falsificatie 104, 105, 107
(van voorspelling) 30, 31, 74, 80, 81, 96-99
-scondities 96, 98, 99, 100, 101, 159, 160
VERIFIEERBAARHEID

VERKLARING

19, 45, 46, 55
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interpretatie, hypothese, - 44, 45, 46, 329, 330-335, 340
-sbegrippen 39, 40 (zie ook HYPOTHETISCH BEGRIP)
VERSTEHEN

12, 14, 59, 60, 130, 168, 254, 362, 363, 365, 373

VERZAMELING

gesloten-(zie gesloten MATERIAAL) -sleer 230
VOLLEDIGHEID

(logische) - van theorie (sufficiency) 73, 353, 354
(empirische) - van nomologisch net 84
VOORONDERZOEK145,

223, 245, 324

(predictor) 159, 238, 265, 269
(verwisseling van) - en criterium 267, 268
VOORSPELLER

VOORSPELLING (VOORSPELLEN)

6, 19, 31, 32, 92-96
- en weten (schap) 19, 20, 21, 341
theorie, hypothese, - 79-80, 81-82, 83-87, 93, 193
van hypothese naar - 81-82, 146-158, 200
functie, inhoud, kenmerken van - 92-96
verifieerbaarheid van - 80, 96-99
-sgebied 97 (zie ook VERIFICATIE-normen) nauwkeurigheid van - 97, 110
(niet-)falsifieerbaarheid van - 99-102
relevantie van - 96, 109-112, 131
- en meten 261, 271-273, 271, 274, 297, 301
VRAAGVORM

objectieve (geprecodeerde) - 211-216, 212
open - 213, 223, 224
- en bewerkingswijze 224-236, 225
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VRAGENLIJST

191, 214, 215, 304, 318, 344

VRIJHEID

- van hypothese- en theorievorming (-ontwerp) 35, 37-39, 41, 60, 61, 130, 136
- van begripsvorming 39-40, 67, 70
- van keuze bij toetsingsopzet 134-136, 137
WAARDE

kwantitatieve of kwalitatieve - van variabele 88, 178, 224, 257, 345
ware - van variabele (en toevalsfout) 281-285, 296
gevonden - (en ware -) 281, 296
WAARDE-VOORONDERSTELLINGEN

- (wertvoraussetzungen) 366, 371-373, 372
WAARHEID20,

371

WARE

- (en gevonden) waarde van variabele 281-285, 282, 296
- (en gevonden) score 282, 284, 287
- (en gevonden) variantie 290
WEERLEGGEN

bewijzen en - 105
WEERLEGGING

(zie FALSIFICATIE)

(gewichten)
item - 301, 302, 305, 307
negatieve - 306
verantwoorde - 308
- van expert-oordelen 307
WEGING

WERKHYPOTHESE, -THEORIE

58, 65, 118
32, 79, 80, 84, 117, 118, 202, 232, 362
empirische - (van lagere orde) 43, 86
WET

WETEN

- en voorspellen 20, 21, 341
WETENSCHAP (PEN)

(zie ook NATUUR- en GEESTESWETENSCHAP)
doel van-sbeoefening 19-21
normen in empirische - 21-28, 25, 26, 27, 55, 128, 129-133
sociaal aspect van - X, 18, 133
democratische uitwisseling in - X, 24, 144, 372, 374
methodologische eenheid der - 366, 367, 374
empirische cyclus in - 29-34
systeem der (A-, B-, C-) - 360, 361, 366, 367, 374
verschillen tussen - 128, 360-363, 366-371
deductieve - 73, 353
gedrags - VIII, passim
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sociale - VIII, passim
WETENSCHAPPELIJKE

- houding 26, 27, 172, 173
- methode-strijd 361-366, 367, 374
- en andere waarden 366, 371-373
- pretentie 373
WISKUNDE

(mathematisch) 88, 127, 128, 219, 220, 230, 248, 358

WIJSBEGEERTE
ZEKERHEID

(filosofie) 14, 20, 254, 336, 367, 373

(subjectieve -) 174, 247, 252, 253
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