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DE BEPROEFDE PROCEDURES

Mijnheer de Rector Magnificus
Gewaardeerde toehoorders

I
Enkele maanden geleden schreef de schaker Hans Ree in de NRC over kansberekening.
Hij bracht daarbij de Leidse psycholoog Wagenaar ter sprake, die het standpunt had
ingenomen dat poker een kansspel is. Deze krijgt stevig het lid op de neus. "Wagenaar is,
zoals bekend, psycholoog," schrijft Ree:

"Ik vind het bizar om hem in dit geval als een deskundige te beschouwen. Alleen
als het onnozele gepraat over het pokerface van groot belang zou zijn, zou een
psycholoog over poker een specifieke deskundigheid hebben (...). Een ijdeltuitje
waarschijnlijk, [dat] die niet inziet waar de grenzen van zijn deskundigheid liggen"
(Ree, 1996).

Voor de niet psychologen in de zaal: op dergelijke verbazing kunnen psychologen slechts
met tegen-verbazing reageren. Het geschetste beeld van de psychologie staat lijnrecht
tegenover dat van henzelf. Wie psychologie gaat studeren wordt juist vanaf het allereerste
begin verteld dat een psycholoog niet iemand is met een speciaal vermogen tot het duiden
van poker- of andere gezichten. Intuïtieve mensenkennis wordt alleen door niet-
psychologen geclaimd, zo leert men, en zit er maar al te vaak volledig naast.

Het specialisme van de psychologie schuilt vooral in methodologische regels en
statistische technieken voor empirisch onderzoek, waarvan de kansberekening een centraal
deel uitmaakt. Geen inleidend boek in de psychologie, of deze boodschap wordt er
uitdrukkelijk in overgebracht. Studenten krijgen een heel aantal op zichzelf staande
verplichte en later ook niet-verplichte kursussen in de statistiek en de methodologie, met
speciaal dáárvoor geschreven leerboeken. Er zijn zelfs aparte leerstoelen in dergelijke
vakken, en er zijn studenten die bij zo’n hoogleraar in de methodologie afstuderen,
medewerkers die erbij promoveren.

De regels voor het wetenschappelijk onderzoek vormen kortom binnen de
psychologie haasteen vak op zich. Het is dus niet echt een wonder dat sommige
psychologen methodologisch specialisten worden, op wier competentie een beroep wordt
gedaan bij kwesties die -veel verder zelfs dan het pokerspel- verwijderd kunnen liggen van
de eigenlijke psychologie.

II
Ik ga het echter niet hebben over de moeizame imago-strijd van de psychologie. Deze is
weliswaar heel interessant, maar hij wordt in onze sectie fijnzinnig behandeld in het kader
van Maarten Derksens promotie-onderzoek.

Ik opende mijn betoog met het bestaan van de sterke nadruk op methoden en
technieken in de psychologie, omdat ik het wil hebben over de vraag hoe die nadruk is
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ontstaan. Mijn vraag is hoe het komt dat nauw omschreven procedures voor het
verzamelen van gegevens en het empirisch toetsen van inzichten er zo belangrijk zijn.

Voor wie psychologie heeft gestudeerd is het antwoord daarop niet moeilijk. Het
vak heeft zich ermee tot de algemene standaarden der wetenschap bekend, zo is het mijn
generatie bijgebracht en zo leren de studenten het nu nog. De werkwijzen van de
psychologie zijn eenvoudig die der gevestigde wetenschappen. Voor de meeste
psychologen-onderzoekers is dat antwoord dermate vanzelfsprekend dat de vraag eigenlijk
overbodig is.

Dát maakt het nou net een onderwerp voor mij. Mijn opdracht is immers de
vanzelfsprekendheden van de psychologie te bevragen. De leeropdracht Grondslagen en
Geschiedenis behelst het analyseren van vaste overtuigingen (de grondslagen), met name
door het traceren van de historische processen die daartoe hebben geleid (de geschiedenis).
Aldus worden de beide elementen van de leeropdracht onderling geïntegreerd volgens
tradities die zich hebben gevestigd in het algemenere veld van het wetenschapsonderzoek.
De sectie Grondslagen en Geschiedenis van de psychologie heeft zich dan ook aangesloten
bij de landelijke onderzoeksschoolWetenschap, Technologie en Moderne Cultuur, beter
bekend als WTMC.

Deze geïntegreerde aanpak illustreer ik aan mijn benadering van de vraag hoe het
komt dat de psychologie zo sterk is gericht op kennisverwerving volgens daarvoor
ontwikkelde geëxpliciteerde procedures.

Mijn analyse tornt niet aan de kwaliteit van de methoden en technieken, maar wel
aan het zelfbeeld van de psychologie als gewoon een standaard wetenschap. Wat
iegenspreek is het idee dat de werkwijzen van de psychologie eenvoudig die der
gevestigde wetenschappen zijn. De strekking van mijn betoog is dat dit zelfbeeld
onverdedigbaar is, maar ook dat het nergens voor nodig is en zelfs dat het de psychologie
eerder schaadt dan goed doet.

III
[DIA]

Deze dia is ontleend aan een binnenkort te verschijnen artikel van de Canadese
psychologen annex wetenschapsonderzoekers Winston en Blais (in druk). Zij geven daarin
een vergelijkende analyse van een reeks inleidingen in een wetenschapsgebied. De
vergelijking betreft de opname van een aparte methoden-sectie in de betrokken boeken.
Het gaat om leerboeken in de psychologie, sociologie, biologie en natuurkunde. De boeken
dateren uit de decennia 1930, 1950 en 1970. Uit elk van die drie decennia trokken
Winston en Blais een steekproef van 20 leerboeken in elk der vier wetenschappen.

U ziet dat de inleidingen in de psychologie veel vaker aandacht besteden aan de
regels der wetenschap dan die in de andere disciplines. Het verschil is in de jaren dertig al
treffend. In de jaren zeventig bestaat het nog steeds. Uit dat laatste decennium telden
Winston en Blais 90% aan psychologie-boeken met aparte methodologische paragrafen,
terwijl dat getal voor de natuurkunde slechts 30% was.

Ze vermelden bovendien dat laboratorium handleidingen voor natuurkundigen en
biologen geen compensatie bleken te bieden, want die behandelen veeleer kwesties zoals
apparatuurgebruik dan het type regelgeving voor dataverwerving en dataverwerking waar
het in de psychologie vooral om gaat.
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[DIA]

Hier is een tweede dia. Deze toont de percentages boeken die een toegespitste
definitie geven van experimenteren als het manipuleren van een onafhankelijke variabele
terwijl alle andere variabelen constant worden gehouden. U ziet dat deze definitie in de
psychologie al voorkomt in de jaren dertig en in haast alle bekeken psychologie-boeken uit
de jaren zeventig wordt gegeven. In de sociologie komt hij enigszins op in de jaren vijftig
en wat meer in de jaren zeventig. Het grootst is het contrast tussen psychologie en
natuurkunde in het laatste onderzochte decennium. Zie de donkerste kolom voor de jaren
’70 in de psychologie en zie vervolgens de natuurkunde.

In de opening van hun artikel spreken Winston en Blais van een "dominant
mythology" in verband met de overtuiging dat de psychologie met haar definitie van
experimenteren slechts "de" wetenschappelijke standaarden volgt, zoals deze in de
gevestigde wetenschappen, en vooral in de natuurkunde, zouden vigeren.

[DIA UIT]

Dit stuk verschijnt binnenkort in deAmerican Journal of Psychology. Zo wordt nu dan
ook in een oud en eerbiedwaardig psychologisch tijdschrift, het relativerende beeld
bevestigd dat sinds de jaren zestig door heel veel wetenschapsonderzoekers is geschetst.

Het boekThe Structure of Scientific Revolutions, in 1962 gepubliceerd door
Thomas Kuhn, wordt in het wetenschapsonderzoek als een grondleggend werk beschouwd.
Kuhn zette de wending in gang waardoor niet langer louter de uitkomsten van
wetenschappenlijk denken voorwerp van wetenschapstheoretische analyse zijn, maar
veeleer de complexe gebeurtenissen die tot deze uitkomsten leidden. Ten aanzien van
veronderstelde algemeen geldende wetenschappelijke werkwijzen kwam Kuhn aldus tot de
conclusie dat dat constructies achteraf zijn, geformuleerd door filosofen die voornamelijk
slechts kant en klare wetenschappelijke producten analyseerden.

In feite worden werkwijzen niet als gecodificeerde routines bijgebracht, maar
voornamelijkimpliciet, dat wil zeggen al doende en via standaardvoorbeelden. Kuhn
concludeert dat een volwassen wetenschap het normaal gesproken zonder al teveel
omschreven procedures stelt. De karakteristieke onverschilligheid daaromtrent verdwijnt
alleen in perioden van inhoudelijke onzekerheid leidend tot een wisseling van paradigma.
Daarnaast maakt men zich vooral druk om regels in vakgebieden waar nog helemaal geen
inhoudelijk houvast tot stand is gekomen, in disciplines die zich nog in een "pre-
paradigmatische fase" bevinden (Kuhn, 1962, herdruk 1970, p.47-48).

Aandacht voor wetenschappelijke gedragsregels wordt door Kuhn dus geschilderd
als gebrek aan onuitgesproken vanzelfsprekende routines en dat gebrek ziet hij kennelijk
als een teken van ofwel een midlife crisis ofwel adolescentie. De regelbewuste sociale
wetenschappen bevinden zich volgens Kuhn nog in hun puberteit.

Sedert het verschijnen vanThe Structureis er een ontelbare reeks werken
gepubliceerd, die tot de slotsom leiden dat "de" regels der wetenschap eenvoudigweg niet
bestaan (voor een overzicht zie Dehue, 1995, hoofdstuk 1). Over de voorheen door
wetenschapsfilosofen veronderstelde universele principes der wetenschappelijke
rationaliteit wordt in brede kring betoogd dat het normatieve bureaustoel-constructies zijn
in plaats van het resultaat van gedegen empirische observatie op de wetenschappelijke
werkvloer. Hoe succesvoller een wetenschap, hoe autonomer en wendbaarder in feite haar
beoefenaren, zo wordt betoogd.
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Disciplines met een relatief sterke mate aan standaardisering worden sedertdien
bepaald niet om hun gedegenheid geprezen. Eerder worden ze afgebeeld als krampachtige
burgers die zich juist door hun starheid als parvenu verraden. Zoals men bij ware adel
geen etiquetteboeken verwacht, zo leveren nauw omschreven standaarden voor
wetenschappelijk gedrag eerder statusverlies dan -winst.

Al wordt de term "paradigma" nauwelijks meer gebruikt, ook Kuhns idee van de
pre-paradigmatische fase leeft voort in kritiek op wetenschappen zoals de psychologie.
Niet alleen worden regelstelsels als rigide gezien, ze leveren bovendien slechts reeksen van
versnipperde feiten en theorietjes, zo luidt een veelgehoord verwijt. Serieuze theorieën zijn
met al de strak geregisseerde ijver en toewijding nauwelijks gemoeid.

Zelfs de recentelijk in het wetenschapsonderzoek uitgeroepen "bevrijdingsbeweging
van het experiment" verandert daar weinig aan (Galison, 1987; Gooding, Pinch &
Schaffer, 1989; Hacking 1983/1987). Sommige wetenschapsonderzoekers bestrijden onder
deze noemer het gevestigde idee dat experimenten louter zouden dienen om theorieën te
testen. Zij argumenteren dat experimentele onderzoekers in feite helemaal niet aan de
leiband van theoretici lopen. Dat neemt niet weg, voegt echter de beroemde
wetenschapsonderzoeker Ian Hacking toe, dat het voor die alleenstaande experimentenals
het goed isuiteindelijk tóch komt tot een "happy meeting" met een eenzame theorie. Het
komt door gebrek daaraan, meent Hacking, dat "Many of us experience a sort of nostalgia,
a feeling of sadness when we survey social science" (Hacking, 4de druk 1987, p. 248-
249).

IV
Ik stelde het gevestigde zelfbeeld van de psychologie ter discussie, maar het beeld van de
besproken wetenschapsonderzoekers onderschrijf ik evenmin.

De constatering dat disciplines verschillen naar aard en aantal van hun
gecodificeerde procedures, en in het theoretisch gehalte van hun produktie, is overtuigend
genoeg. Verder verwijt echter de pot de ketel dat hij zwart ziet. Wie, zoals Kuhn,
sommige wetenschappen alsonvolwassentekent, verheft zélf een bepaalde definitie van
wetenschap tot algemene norm. Dergelijk wetenschapsonderzoek is zo louter empirisch
niet als het zich voordoet. Vooral Kuhn’s volgelingen vervallen in precies die gewoonte
die zij bezig waren te bekritiseren. In plaats van uit te zoeken waarom het er ergens aan
toe gaat zoals het gaat, wordt al snel de stap genomen te vertellen hoe het eigenlijk zou
moeten.

Dat is niet alleen maar verbazingwekkend inconsistent. Belangrijker is dat aldus
centrale kenmerken van een wetenschap zoals de psychologie, ook in het
wetenschapsonderzoek nagenoeg onbegrepen blijven. En dat geldt dan des te meer voor
haar onmiskenbare maatschappelijke opmars.

De psychologie heeft zich stevig weten te vestigen.1 Psychologen hoeven zich dan
ook weinig aan ontevreden wetenschapsonderzoekers gelegen te laten liggen. Marcel van
den Hout, hoogleraar experimentele klinische psychologie te Maastricht, maakte dat eens
kortweg duidelijk met "de honden [mogen] blaffen, maar de karavaan trekt verder" (Van
den Hout, pers. meded.).

1 Voor indrukwekkende cijfers over Nederland, zie Van Drunen (1995).
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V
Laat mij dan proberen (op) een andere toon aan te slaan. Wellicht kan ik een enkel
karavaanlid er toch toe brengen eens op of om te zien.

Er zijn ook heel veel wél bruikbare elementen in het wetenschapsonderzoek. Met
behulp daarvan probeer ik de vraag te beantwoorden hoe hetkomtdat de psychologie -als
wetenschap die zich sterk toelegt op methoden en technieken- dan zo’n gevestigde positie
heeft weten te verwerven.

Een voorzet voor een antwoord wordt gegeven in mijn in 1995 verschenen boek
Changing the rules. Slechts een voorzet omdat de vraagstelling van dat boek een andere
is. Het vraagt hoe het komt dat sociaal-wetenschappelijke methodologische stijlen
verschillen of in de loop der tijd veranderen.

Het voorbeeld waaraan ik mijn antwoord daarop nader uitwerk, is de methodologie-
geschiedenis van de Nederlandse psychologie. Daarin hebben zich zoals velen van u
bekend, overgangen voltrokken van geesteswetenschappelijke en fenomenologische
interpretatievestijlen naar een empirisch analytische metende en voorspellende aanpak.

Mijn antwoord op de vraag hoe dát kon gebeuren luidt kort gezegd dat dat alleen
begrijpelijk is voor wie ziet dat in een methodologische stijl behalve een
wetenschappelijkeidentiteit van een discipline ook eenmaatschappelijkeidentiteit tot
uitdrukking wordt gebracht. De veranderingen in de methodologie van de Nederlandse
psychologie behelsden een nieuwe definitie van de maatschappelijke rol van het vak,
welke tot stand kwam als onderdeel van veranderende sociale verhoudingen.

Ik schets bijvoorbeeld hoe het inruilen van invoelende en intuïtieve werkwijzen in
de selectiepsychologie voor volgens stricte procedures gecontroleerde tests, uitdrukking
geeft aan het verdwijnen van de vooroorlogse gedeelde overtuiging van harmonieuze
relaties tussen werkgevers en werknemers. Met de ontzuiling van de Nederlandse
maatschappij en de voltooiing van de wederopbouw in de jaren vijftig/zestig werden
belangentegenstellingen pregnanter en kon het selectie-onderzoek niet langer als tevens een
vorm van psychische hulpverlening worden gezien. De begrijpende benadering, in de jaren
twintig nog ingevoerd met het argument dat alleen zij de sollicitant recht deed, werd aldus
in de jaren zestig weer verlaten met het argument dat zij de sollicitant onrecht deed. Zij
werd vervangen door gevalideerde tests.

Zoals gezegd, mijn vraag in dit boek is vooral waarom methodologische stijlen
verschillen en veranderen, en niet hoe het komt dat er in sommige wetenschappen
gaandeweg zoveel gecodificeerde methodologische regels zijn ingevoerd. Echter: met
slechts een klein kaleidoscopisch slagje vallen de diverse elementen van dit boek in een
zodanig nieuw patroon dat het overtuigende voorbeelden toevoegt aan het werk van
anderen die wél de toename van standaardizering thematiseren.

Een van hen is de Californische historicus van de methodologie en statistiek
Theodore Porter, van wie -eveneens in 1995- het boekTrust in Numbersverscheen.

Porter beschrijft dat in heel veel disciplines, maar vooral in de sociale
wetenschappen, een beroep op het inzicht van de expert in de loop der tijd goeddeels is
ingeruild voor een beroep op onpersoonlijke procedures. Net als ik, gaat hij te rade bij de
historische sociologie en historische psychologie. Globaal gesproken analyseren deze
vakgebieden het 19de en 20ste eeuwse transformatie-proces van het leven georganiseerd in
kleine relatief autonome gemeenschappen naar het leven georganiseerd in zich steeds
uitbreidende sociale netwerken.

In informele en intieme relaties, stelt Porter, is er geen behoefte aan formele regels
en procedures. Deze ontstaat pas als mensen niet langer met elkaar omgaan op basis van
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intimiteit en niet langer de natuurlijke autoriteit van enkelingen aanvaarden. In de
grootschalige maatschappijen waar mensen over grotere geografische en sociale afstanden
met elkaar verbonden zijn geraakt, verschaffen regel, getal en grafiek de middelen om te
communiceren en het onvermijdelijke onderlinge wantrouwen te hanteren.

Vragen naar de macht van regels in de wetenschappen is dus vragen naar de macht
van regels in de maatschappij. Vooral de groeiende groep van managers en beleidsmakers
die hun autoriteit niet kunnen ontlenen aan afstamming of andersgeaard persoonlijk gezag,
en die gemakkelijk worden beticht van willekeur, beroepen zich graag op regels en
onafhankelijk vergaarde feiten. Deze worden als garantie beschouwd voor de
onpersoonlijkheid en dus de billijkheid van hun beslissingen.

De relatief sterke nadruk op -wat Porter noemt- "mechanische objectiviteit" in
bepaalde wetenschappen is dus verbonden met de historische ontwikkeling van de
maatschappijen waarvan zij deel uitmaken. Het verschijnsel valt alleen te begrijpen door
het te relateren aan de democratische bureaucratieën waarin het gedijt, door het te zien als
een politieke oplossing voor een politiek probleem, of zo je wil als een maatschappelijke
ethiek.

Tot zover Porter. Wetenschappen zoals de psychologie zijn bezien vanuit een
dergelijke blik voor een aanzienlijk deel (ik zeg overigens uitdrukkelijk slechts voor een
aanzienlijk deel) leveranciers vansociale technologie: ze bieden middelen om het
menselijk gedrag en intermenselijk verkeer in gewenste banen te leiden. Het woord
theorie, zou je kunnen zeggen, staat in deze context veelal voor zoiets als "nog
ongespecificeerd en ongecontroleerd sociaal-technologisch ontwerp." De methodologie
dient om dergelijke ontwerpen uit te werken, maar vooral om ze te testen.
Standaardisering van de testprocedures is voorwaarde voor deaanvaardbaarheidvan de
sociaal technologische middelen.

Duidelijk blijkt de inadequaatheid van een-dimensionele wetenschapstheorieën die
de zin van gegevensverzameling en -analyse louter leggen bij een verbintenis met
grootschalige "paradigma’s." Het daarmee verbonden idee dat regelgeoriënteerde
disciplines slechts een verkeerd begrepen beeld van de ideale wetenschap imiteren maakt
het onmogelijk om te zien dat regels en technieken juist dekern vormen van hun
professionaliteit en van hun bestaan als wetenschap. Op de natuurwetenschappen
georiënteerde wetenschapsonderzoekers hebben er doorgaans ook weinig benul van hoe
moeilijk en scherpzinnig psychologische methodologie kan zijn.2

Voor een goed begrip van de regelgeving in onder andere de psychologie, lijkt men
dus eerder bij de historische sociologie, historische psychologie of sociale filosofie te
moeten aankloppen, dan bij de standaard wetenschapstheorie. Pas dat opent ook de
mogelijkheid om zicht te krijgen op demaatschappelijke verhoudingendie met
regelgeoriënteerde disciplines worden ondersteund en verder uitgebouwd. Daar kom ik
straks op terug.

2 Opmerkelijk genoeg betoogt Porter (met een beroep op Kuhn) in de laatste twee
hoofdstukken van zijn boek dat wetenschappen met al te veel aandacht voor methoden en
technieken toch eigenlijk "zwakke" disciplines zijn. Hij voert vooral de psychologie ten
tonele als een discipline waar rigide regels een substituut zijn voor ontbrekende
vakinhoudelijke overeenstemming. Aldus hanteert ook hij, zonder nadere argumentatie, een
criterium voor wat sterke wetenschap mag heten. Meer hierover in een recensie van
Porters boek (Dehue, in druk).
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VI
Hiermee heb ik de kaders aangegeven waarbinnen ik momenteel te werk ga. Onder
weglating van noodzakelijke nuances zal ik nu kort een indruk geven van mijn recente
projecten.

Ik heb bijvoorbeeld nader onderzoek gedaan naar de psychologische standaard-
definitie van een experiment. Winston en Blais toonden aan dat dit een definitie is in
termen van manipulatie van bepaalde variabelen terwijl alle andere factoren zoveel
mogelijk constant worden gehouden. De meest ideaal geachte toespitsing van deze
definitie is het experiment met vergelijking van groepen.

Op zijn allersimpelst gezegd gaat het er bij zo’n experiment om dat een
experimentele groep een bepaalde behandeling krijgt (een voorlichtingsprogramma, een
nieuwe onderwijsvorm, een therapie) en een controlegroep niet. Na de behandeling van de
experimentele groep wordt deze groep vergeleken met de controle groep en als de gemeten
verschillen groot genoeg zijn, wordt geconcludeerd dat de behandeling effect heeft
gesorteerd.

Uiteraard moeten de groepen daartoe vergelijkbaar zijn: ze mogen niet in méér
substantiële aspecten van elkaar verschillen dan voor wat betreft de behandeling. Als
koninklijke weg daartoe beschouwt men samenstelling van de groepen op grond van
toeval. Ik duid deze onderzoeksopzet nu even kortweg aan als het experiment met
toevalsgroepen.

Uit Winston en Blais blijkt dat dit type experiment in veel sterkere mate de
standaarddefinitie in de psychologie levert dan in de sociologie, de biologie of de
natuurkunde. Wat de geneeskunde betreft: in deze zaal verdedigde H.C. Mulder onlangs
nog een proefschrift waarin wordt betoogd dat het experiment met toevalsgroepen tot op
de dag van vandaag in de medische tijdschriften een zeldzaamheid is (Mulder, 1996).

De meeste psychologische handboeken leren, zoals ik al vertelde, dat dit
experiment gewoon "het" wetenschappelijke experiment is en suggeren dat het uit de
natuurkunde komt. Wat geïnformeerdere methodologieboeken schrijven de herkomst ervan
toe aan de statisticus Ronald Fisher, die het eind jaren twintig ontwikkelde voor
vergelijkendlandbouwkundig onderzoek.

Die laatste toeschrijving valt te begrijpen want Fisher leverde er geavanceerdere
statistische technieken bij. Zijn werk kreeg daardoor een brede ontvangst in andere
wetenschappen en vooral in de psychologie (Rucci & Tweney, 1980).

Dat wil echter nog niet zeggen dat Fisher ook deuitvinder was van het experiment
met toevalsgroepen. Mijn eigen historische reconstructie voert naar heel andere -en
bijzonder kleurrijke- plekken. Mijn geschiedenis begint bij de 19de eeuwse psychofysica
en parapsychologie. Methodologische elementen daarvan werden vertaald en verder
uitgewerkt voor Amerikaanse onderwijspsychologische experimenten. Deze begin
twintigste eeuwse onderwijspsychologische experimenten waren duidelijk geassocieerd met
het aarzelend opkomende sociale beleid. De overtuiging begon zich te vestigen dat het een
overheidstaak zou zijn om de multiculturele chaos en achterstand te bestrijden onder grote
groepen in de snel groeiende Amerikaanse bevolking.

Ik heb overwogen mijn hele oratie alleen maar aan dit verhaal te besteden omdat
de détails ervan zo lekker vertellen, met zowel qua methodologie als qua maatschappij-
geschiedenis een hoop interessante elementen. Die kans is inmiddels duidelijk verkeken. Ik
hou het nu maar bij de kern van het geheel. Die is natuurlijk in de eerste plaats dat het
ideale experiment van de psychologie niet uit de fysica of een andere natuurwetenschap is
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geïmporteerd, maarjuist -en ookgewoon- een product is van eigen fabricaat.
De boodschap is tevens dat het experiment met toevalsgroepen niet als het ware

klaar lag om te worden ontdekt door het een of andere genie zoals Fisher, dat plotseling
begreep hoe het eigenlijk moet in "de" wetenschap (waar dan natuurlijk aan moet worden
toegevoegd dat dat vreemd genoeg zolaat gebeurde). Mijn verhaal schetst een heel ander
beeld. Het laat zien dat dit roemruchte onderzoeksdesign een in minitieuze stapjes tot
stand gekomen uitkomst is van complexe historische processen.

Het experiment met toevalsgroepen werd bij stukjes en beetjes gemonteerd als
onderdeel van de geschiedenis waarin de Amerikaanse psychologie transformeerde van een
voornamelijk academisch-theoretisch georiënteerde wetenschap tot een voornamelijk
praktisch en beleidsmatig gerichte discipline. Dat hele proces maakte deel uit van het zich
steeds verder vestigende idee van een gereguleerde maatschappij. Aldus biedt dit verhaal
ook een duidelijke illustratie van de 20ste eeuwse maatschappelijke ontwikkelingen waarin
de vraag toenam naar informatie gefundeerd op strakke procedures.3

Nauw hiermee verwant is een tweede project. Het experiment met op grond van
toeval samengestelde experimentele en controle-groepen is om technische en morele
redenen vaak niet te realiseren. Je kunt bijvoorbeeld lang niet altijd op grond van toeval
bepalen wie een psychotherapie krijgt en wie niet. Ook wat dit aangaat beschermen
tegenwoordig regels en wetten mensen tegen het leed dat hen door anderen kan worden
aangedaan. Daarom zijn er onder de verzamelterm "quasi experimenten" -vaak
buitengewoon vindingrijke- alternatieve onderzoeksdesigns ontwikkeld met bijbehorende
ingenieuze technieken voor het verwerken van de gegevens. Deze methodologie der quasi-
experimentele designs behelst op zich weer een verdergaande vorm van regulering. Als
zodanig vormt zij een volgend onderdeel van mijn tegenwoordige onderzoek.

In een onlangs verschenen boekhoofdstuk laat ik zien dat deze methodologie door
andere sociale wetenschappen is overgenomen en dat hij een belangrijke basis vormt van
een zeer snel gegroeid interdisciplinair sociaal wetenschappelijk onderzoeksveld (Dehue,
1996). Dat is het veld van het evaluatie-onderzoek oftewel de programma-evaluatie, dat
zich expliciet toelegt op het gestructureerd evalueren van de effecten van beleidsmatig
ingrijpen door grotere en kleinere overheden, of door besturen van allerlei instellingen.

Ook de historische achtergrond van het quasi-experimenteren voert naar de
Amerikaanse psychologie. In dit kader gaat het om de periodes van Roosevelts New Deal,
van de tweede wereldoorlog waarin het motiverende effect van voorlichtingsfilms voor
soldaten experimenteel werd onderzocht, tot aan de groeiende Amerikaanse bureaucratie in
de perioden Kennedy en Johnson. In die tijd ontwikkelde de psychologie zich meer dan
ooit tot een discipline in dienst van het toegenomen beleid en beheer. De methodologie
van de quasi-experimentele designs, tegenwoordig voor veel meer soorten onderzoek
gebruikt dan specifiek de programma-evaluatie, blijkt bij uitstek een middel ter legitimatie
van beleidsbeslissingen. Zij toont heel duidelijk dat en hoe de methodologie uitdrukking
geeft aan een specifieke maatschappelijke ethiek.

Hiermee tekenen zich de contouren af van een derde onderneming. Vanuit de
achtergrond van beide besproken projecten kan aan de orde worden gesteld waarom de
psychologie tot de meest gestandaardiseerde disciplines onder de sociale wetenschappen
behoort, waaromzij zich in relatief sterke mate profileert met haar methoden en

3 Een eerste publicatie hierover is Dehue (1995). Een veel uitgebreidere Engelstalige
versie zal nog verschijnen (Dehue, te verschijnen).
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technieken.
Mijn -nog tentatieve- redenering is ingegeven door een kenmerkend aspect van de

experimentele beleids-evaluatie. Als psychologen zich op dit terrein begeven doen zij dit
doorgaans vooral alstestersvan beleid, meer dan als ontwerpers daarvan. De ontwerpen
komen heel vaak van de beleidsmakers zelf en de psychologen onderscheiden zich
voornamelijk door hun middelen om na te gaan of de ontwerpen deugen.

Zij vervullen juist hiermee de rol die in bureaucratische democratieën van pas
komt. Het is juist op dit vlak dat zij het beleid het noodzakelijke imago verschaffen van
onpersoonlijkheid, billijkheid, belangeloosheid.

Dit beeld nu zou wel eens toepasbaar kunnen zijn op veel grotere delen van de
psychologie dan alleen dierechtstreeksin dienst van managers en bestuurders. Misschien
geldt voor geen wetenschap als de psychologie zo sterk dat voor veel van de vragen
waarop zij zich richt vaak ook door anderen antwoorden worden aangedragen. In de
woorden van Johan Barendregt, in leven hoogleraar klinische psychologie aan de U.v.A.:
"Over de ziel wordt er zoveel beweerd en vaak zeggen de mensen maar wat; om anderen
welgevallig te zijn bijvoorbeeld of juist onwelgevallig" (Barendregt, 1984, p.147-148).

Hierdoor zijn psychologen zich veeleer gaan onderscheiden als professionals in het
gestructureerd onderzoek van degeldigheidvan antwoorden, van debruikbaarheidvan
technieken, dan als professionals in het ontwerp daarvan. Dat geldt met betrekking tot
door henzelf voortgebrachte verklaringen en ontwerpen, maar zeker met betrekking tot die
van anderen. De psychologie legt zich vooral toe op het systematisch en nauwkeurig testen
van middelen om het individuele gedrag en het intermenselijk verkeer in gewenste banen
te leiden. Dit zou althans voor een deel duidelijk maken hoe de methoden binnen de
psychologie zo belangrijk konden worden.

Die analogie biedt ook nieuwe aanknopingspunten bij het wetenschapsonderzoek.
Als min of meer aparte tak van het bestaat daar het onderzoek naar technologie-
ontwikkeling, en daarbinnen naar het testen van technologische artefakten (Constant, 1983;
MacKenzie, 1989; Pinch, c.s., 1992; Pinch, 1993; Vincenti, 1990). Volgens traditie bijna
in het wetenschapsonderzoek gaat men er daarbij van uit dat met het begrijpen van het
verschijnsel technologisch testen vanzelfsprekend ook het sociaal-wetenschappelijk testen
is doorgrond. Ik breng daar tegenin dat juist de verschillen inzichtgevend zijn.

VII
Aan het begin van mijn rede expliciteerde ik eendrieledigestrekking. Ik zei dat het beeld
van de psychologie als gewoon een standaard wetenschappelijke discipline ten eerste niet
houdbaar is en ten tweede nergens voor nodig is, maar ook dat dit beeld het vak eerder
schaadt dan goed doet.

Voor de eerste twee elementen heb ik inmiddels een aantal argumenten aangevoerd.
Het derde element vergt wellicht enige toelichting. Waarom meen ik dat een beeld van
"de" "ware" wetenschappelijke werkwijze weinig bevorderlijk is?

Om te beginnen natuurlijk omdat het van weinig wereldwijsheid getuigt.
Gerespecteerde geleerden elders denken soms heel anders over wat wetenschap mag heten.
Met een standaardfrase uit de historische sociologie: "al te strak vasthouden aan lokale
overtuigingen staat het steeds noodzakelijker wordend flexibel functioneren in grote
sociale verbanden in de weg." Dat geldt voor wetenschappers natuurlijk niet anders dan
voor andere mensen.

Belangrijker nog: als het erop aan komt heeft verwijzen naar "wat nu eenmaal de
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regels zijn," net als in de rest van het bestaan, nauwelijks overtuigingskracht. Beter dan
een niet te funderen beroep op "de" wetenschappelijke methode lijkt daarom de strategie
om in geval van meningsverschil te argumenteren in termen van de gegeven
omstandigheden en gestelde vragen, en in het licht daarvan te verdedigen waarom
bepaalde methoden -hier, nu- te prefereren zijn boven andere.

Maar er zijn meer redenen waarom ik denk dat een essentialistisch
wetenschapsbeeld de psychologie geen goed doet. Het idee dat er slechts één antwoord
mogelijk is op de vraag wat wetenschap is, maakt het onmogelijk om na te denken over de
eventuele beperkingen van het uitverkoren wetenschapsbeeld en over de maatschappelijke
ethiek die ermee wordt vormgegeven en ondersteund.

"Statistics have the virtues of their vices," vat Porter het samen. Meten en toetsen
vergt nauw omschreven definities van begrippen en wegwerken van iedere ambiguïteit.
Noodzakerlijkerwijs wordt er geclassificeerd en wordt afgezien van bonte nuance. Precies
doordoor maakt de taal van het getal communicatie over grote afstanden mogelijk. Het
voordeel ervan is echter tevens het nadeel: als procedures en getallen al te zeer de dienst
gaan uitmaken wordt intensieve afweging en inzichtgevende analyse onmogelijk.

Dit proces heeft zich in de psychologie in vergaande mate voltrokken. Er is slechts
zeer beperkt ruimte voor theoretische vraagstukken, voor bijdragen aan intellectuele
debatten, voor op interpretatie en tegen-interpretatie gerichte studies. Dat komt vooral
doordat debeoordelingscriteriaer op alle niveaus gemodelleerd zijn geraakt naar de
overtuiging dat wetenschap zich louter kenmerkt doordat er volgens specifieke procedures
data worden verzameld, conclusies worden getrokken, verslag wordt gelegd.

Een dergelijk essentialistisch beeld van wetenschap is doorgesijpeld in de
parameters voor outputtellingen, de toelatingsriteria voor onderzoeksscholen, de
beoordelingscategorieën voor onderzoeksvoorstellen, en in impliciete definities van wat
"onderzoek" mag heten gehanteerd door visitatiecommissies. Zie hierover bijvoorbeeld de
interessante observaties van de Groningse wetenschapsonderzoeker Hans Harbers in het
meest recente nummer van het tijdschriftKrisis (Harbers, 1996).

Een ware "eye opener" wordt wat dit aangaat ook geleverd door delinguistische
analyses van de voorschriften voor het schrijven van wetenschappelijke artikelen. In zijn
veel geciteerde boekShaping written knowledgevergeleek de taalkundige Charles
Bazerman deze voorschriften in een reeks aan wetenschappelijke disciplines. Hij wijdde
daarbij een intrigerend en leerzaam hoofdstuk aan dePublication Manualvan de
American Psychological Association, welk omvangrijk boekwerk met aanwijzingen ook
onder Nederlandse psychologen als richtinggevend wordt beschouwd.

Er klinkt regelrechte verbazing door in Bazermans beschouwing over de grote mate
van détail in de aanwijzingen van de APAPublication Manual. Wie zoals Bazerman
gewend is aan aan het afwegen van diverse theoretische posities weet dat de beste
inrichting van een artikel nooit tevoren vastligt en weet dat de moeilijkheid en de kwaliteit
van een stuk ook voor een aanzienlijk deel door een kunstige opzet worden bepaald, die
tot op het niveau van subparagrafen veel zelfstandige inventiviteit en denkkracht vergt.

In Bazermans ogen maakt de vergaande voorstructurering door de APA -hij doet
verslag van de aanwijzingen over de opzet en inhoud van paragrafen en alinea’s- het
wetenschappelijk schrijven dan ook vergelijkbaar met het invullen van een vragenlijst. Hij
betoogt bovendien dat de APA aanwijzingen tot in al hun détail een stijl van wetenschap
impliceren volgen empiristische -hij spreekt zelfs van behavioristische- principes. Deze
stijl reikt tot aan nauw omlijnde vooronderstellingen over de juiste onderzoeksonderwerpen
en onderzoekswijzen, de aard van wetenschappelijke kennis, de taak van auteurs en zelfs
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de rol van lezers: "There is not much room forthinking or venturinghere," concludeert hij
"but much for behaving and adhering to prescriptions" (Bazerman, 1988, citaat op p. 275;
zie ook Scott Budge & Katz, 1995).4

Duidelijk zal zijn dat dergelijke kriteria en maatstaven tot een beperking leiden van
het soort producten dat door de psychologie kan worden voortgebracht en van het type
artikelen dat in gevestigde psychologische tijdschriften kan worden gepubliceerd.

Anders dan de goedgewortelde en bloeiende theoretische en historische sociologie,
overleeft aldus de theoretische en historische psychologie nu al jaren in de kieren tussen
het plaveisel. Die kieren dreigen bovendien steeds te worden dichtgestort met het argument
van onvoldoende groei.

Deze voorbeelden laten echter nog iets anders zien. Ze tonen dat
onderzoeksmethoden zo neutraal niet zijn als op het eerste gezicht lijkt. De meetmethoden
van wetenschappelijke kwaliteit resulteren in een specifieke vormgeving van de produktie
en in specifiek gedrag van onderzoekers. Aldus wordt de adequaatheid van de methoden
deels gegarandeerd doordat ze mede bepalend zijn voor de verschijnselen die ermee
worden onderzocht.

Dat werkelijkheidsvormende karakter geldt niet alleen voor de onderzoeksmethoden
van wetenschappelijke kwaliteit maar voor onderzoeksmethoden in het algemeen. Opnieuw
moet ik naar Porter verwijzen die uitvoerig thematiseert en illustreert hoe de door de
sociale wetenschappen onderzochte verschijnselen gaandeweg kwantificeerbaar zijn
gemaakt.

Mijn eigen eerdergenoemde hoofdstuk over het onderzoeken van de effectiviteit
van sociale technologie, toont eveneens dat deze onderzoeksmethoden als het ware hun
eigen toepasbaarheid genereren. Heel rechtstreeks blijkt dat uit de oproepen van de
eminente psycholoog en methodoloog Donald Campbell, die begin jaren zestig de term
quasi-experiment introduceerde en die een van de meest vooraanstaande ontwerpers werd
van quasi-experimentele designs.

Omwille van deugdelijke beleids-evaluatie benadrukte Campbell dat de
maatschappij een "experimenterende maatschappij" moest zijn en placht hij beleidsmakers
aan te sporen tot "een wetenschappelijke organisatie van de samenleving." Ter bevordering
van het experimentele onderzoek zouden bijvoorbeeld schaarse goederen zoveel mogelijk
moeten worden verdeeld op grond van toeval (Campbell, 1969; Campbell, 1973).

Zo’n voorbeeld laat zien dat de nette tweedeling tussen enerzijds het ontwerp van
ingrepen en anderzijds onderzoek naar hun resultaat, een vertekend beeld geeft. Specifieke
procedures voor controle van de effectiviteit van maatregelen, vergen een specifieke
vormgeving van die maatregelen en dus van de maatschappij.

4 De op het behaviorisme gestoelde rol van de auteur omschrijft hij bijvoorbeeld als
volgt: "Instead of a reasoner about the mind, the author is a doer of experiments, a maker
of calculations, and presenter of results. The author does not need to reason through an
intellectual or theoretical problem to justify or desing an experiment, nor in most cases
does he or she need to identify and take positions on arguments in the literature. To
produce new results, the author must identify behavior inadequately described and desingn
an experiment to exhibit the behavior in question" (p. 272). Aan het eind van zijn artikel
spreekt Bazerman de verwachting uit dat decognitievepsychologie tot een stijlverandering
zal leiden. De inmiddels verschenen vierde editie van dePublication Manualmaakt die
verwachting echter niet waar.
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De methodologie van de experimentele en quasi-experimentele designs illustreert
nog twee andere kwesties die met een al te nauwe wetenschapsopvatting onopgemerkt en
ongeanalyseerd moeten blijven.

Dat is ten eerste het probleem dat het nagestreefde ideaal van transparantie en
controleerbaarheid, in feite nauwelijks te realiseren valt. Al doen methodologen en
onderzoekers nog zo hun best om openheid van zaken te verschaffen, de groeiende
complexiteit van het onderzoek maakt dat -niet anders dan in de vorige eeuw- er
uiteindelijk een vergaand beroep wordt gedaan op vertrouwen in persoonlijke expertise.

Ten tweede is er de enorme organisatie en bureaucratie en het vergaand ingrijpen
in ieders bestaan, als gevolg van psychologisch -en ook ander wetenschappelijk-
onderzoek. Wat dit aangaat zijn discussies over regulering in de wetenschap rechtstreeks
verbonden met politieke debatten over de voor- en nadelen van de regulerende
verzorgingsstaat, met vragen omtrent de mogelijkheid en wenselijkheid van maakbare
mensen en een maakbare samenleving.5

Ook dergelijke aspecten van de psychologie kunnen binnen de psychologie alleen
worden gethematiseerd en geëxploreerd, voor zover het vigerende beeld van wetenschap
daartoe de mogelijkheid laat.

Zeer gewaardeerde toehoorders
Het pure feit dat ik hier deze oratie sta te houden, getuigt er al van dat die mogelijkheid er
in elk geval wel is bij de Afdeling Psychologie van de Rijks Universiteit Groningen. Niet
alleen mijn eigen onderwerpen kunnen er aan bod komen, maar ook die van andere leden
van de sectie Grondslagen en Geschiedenis. Op zijn minst in Groningen bestaat de
mogelijkheid voor aio-projecten zoals Maarten Derksens prachtige onderzoek naar
popularisering van de psychologie, voor een veelzijdig project zoals dat van Erik Faas
over wetenschappelijke creativiteit, en voor Ruth Benschops virtuose aanpak van vragen
over de ontwikkeling en rol van apparatuur in het psychologisch laboratorium.

Een flink aantal dankwoorden hoort dan ook te worden uitgesproken. Ik ben de
Afdeling Psychologie er zeer erkentelijk voor dat zij in tijden van schaarste de leerstoel
Grondslagen en Geschiedenis heeft behouden toen mijn voorganger Van Strien met
emeritaat ging. Ik bedank de leden van de benoemingsadviescommissie voor het in mij
gestelde vertrouwen. Ik ben ervan onder de indruk dat zij mij de voortzetting in handen
hebben gegeven van de Groningse traditie van historisch grondslagen-onderzoek van de
psychologie. Het bestuur van de faculteit en het College van Bestuur van de universiteit
zeg ik dank omdat zij het advies van de commissie hebben overgenomen.

Hooggeleerde Van Strien, beste Piet. Dat die leerstoel behouden bleef komt
natuurlijk vooral doordat jij het belang ervan wist over te brengen. Ik ben er trots op je
opvolger te zijn en ik streef ernaar je intellectuele moed en standvastigheid te evenaren. Ik
ben je zeer dankbaar voor de extra dimensies die je aan mijn persoonlijke ontwikkeling
hebt toegevoegd. Het was jouw idee dat ik me zou gaan toeleggen op de historische
ontwikkeling van de methodologie, een onderwerp waarover jij eerder dan ikzelf wist hoe

5 Dit thema is door sociologen veel besproken. Onlangs verscheen er echter een
Nederlands leerboek over dat tot stand kwam onder redactie van psychologen en waarvan
de meeste hoofdstukken ook door psychologen zijn geschreven (Jansz & Van Drunen, red.,
1996).
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intrigerend het is.
Hooggeleerde De Vries, beste Gerard: al ging dat soms wat hardhandig, jij hebt me

indertijd als promotor bijgebracht hoezeer ik de wereld bekeek vanuit de psychologie.
Vooral door jou leerde ik zien dat er ook aan de andere kant van de heg heel veel te
beleven valt. Ik heb grote waardering voor je inspanningen bij eerst de oprichting, en nu
het directeurschap van de onderzoeksschool WTMC. Ik waardeer het ook bijzonder dat je
vandaag helemaal uit Maastricht bent gekomen om hier nu aanwezig te zijn.

Dit soort dankwoorden dient natuurlijk vooral degene die ze uitspreekt. Ze doen je
beseffen hoeveel dierbare mensen je om je heen hebt. Ik zou ze allemaal willen noemen,
maar dat kan onmogelijk.

Ik ben ook heel blij met de Vakgroep Wetenschaps- en Technologie Dynamica in
Amsterdam, die mij in 1990 tot mijn grote trots als postdoc aannam, en die ik in 1993
verliet. Ik heb er een leuke en leerzame tijd gehad, kom er bij gelegenheden graag terug
en ik ben echt verheugd dat er nu een aantal leden van de Vakgroep nu in de zaal zit.

Ik prijs mij zeer gelukkig met al mijn huidige naaste collega’s op de vierde
verdieping. Een aantal van hen heeft me alweer lang geleden opgeleid in de psychologie
en bij hen heb ik voor het eerst goed leren beseffen hoe waardevol en belangrijk dat vak
is. Vooral de gedegen en veelzijdige betogen van Wim Hofstee hebben daarvoor de basis
gelegd. Nog steeds is het plezierig om over het een of ander even bij Wim te gaan kletsen.

Ook Jos ten Berge wil ik noemen als vertegenwoordiger van de prettige sfeer op de
vierde verdieping. Als hij alleen in zijn kamer -staande voor zijn schoolbord, krijtje in de
hand- kennelijk zichzelf staat te onderwijzen, blijkt hij altijd wel bereid dat te onderbreken
voor vragen van mij over het wat en hoe van het professorschap.

Ik noem de zeer belangrijke secretaresses Barbara Kip en Anneke Dol. De
gezellige plagerigheid van Barbara is uitstekend voor de onderlinge verhoudingen.
Afgesproken is dat Anneke het meeste werk voor mij doet. Ik heb veel steun aan haar
verstand van zaken, haar krachtdadigheid en altijd goede humeur.

En dan de kleine kring van collega’s waarbinnen zich mijn dagelijks werk voltrekt:
Ruth Benschop, Maarten Derksen, Douwe Draaisma, Peter van Drunen, Hans Ettema, Erik
Faas en Chris Hattuma! Zelden hoor ik van collega’s die het zo goed met elkaar kunnen
vinden. Ik heb bijzondere waardering voor ieders enorme werkdrift, solidariteit en intense
betrokkenheid, en grote bewondering voor ieders brede belangstelling. Ik vind het
belangrijk dat dit alles wordt gecombineerd met het vrolijke vermogen tot relativeren en
met de humoristische goedmoedigheid waarmee af en toe wordt gerefereerd aan elkaars
eigenaardigheden, zodat deze nooit uitvoerig hoeven worden besproken.

De studenten Grondslagen en Geschiedenis: aan hen valt goed te merken dat zij dit
vak puur uit belangstelling kozen. Er wordt hard gewerkt, de forumdiscussies lopen als
nooit tevoren. Net als de staf worstelen de studenten met het dilemma dat ons vak tot
diepgang stimuleert, terwijl je toch niet in onderaardse stelsels mag verdwijnen en je aan
deadlines moet houden. Een van de barrières die de staf daartoe opwerpt is ons verhulde
verzet als jullie zelfs bij het maandelijkse pilsje veel intellectueler kwesties aansnijden dan
wij ooit zouden kunnen bedenken.

De leden van de faculteit Wijsbegeerte: ooit haalde ik bij u een nevenbul. Ik voel
me werkelijk vereerd dat het nu tot een nevenbenoemingis gekomen.

Ook mijn familie is heel belangrijk. Mijn ouders en mijn beide zussen luisteren
naar mijn wederwaardigheden in mijn nieuwe baan, ze zijn aangenaam trots op me, maar
ook zij kunnen uitstekend relativeren. Die laatste familietrek werd tot uitdrukking gebracht
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door mijn neefje -of eigenlijk neef- Matondo toen bleek dat ik weliswaar professor was
geworden, maar het daarmee helaas nog niet totuitvinder had gebracht.

Eén persoon, tenslotte, vervult alle zojuist beschreven rollen en nog een paar meer.
Dat is mijn echtgenoot Ad Prins. Hij is mijn dierbaarste vriend en tegelijk een fantastische
collega. Zonodig is hij daarbij ook nog een gewaardeerde promotor, leermeester, een
perfecte assistent in opleiding, een student, secretaresse en vooral een geweldige kok.

Tijd voor de receptie. Daarover heb ik nog een vriendelijk verzoek: ga alstublieft
niet in een lange rij staan om mij een hand te komen geven. Loop eerst naar binnen voor
een drankje. Daarna kunt u mij komen spreken danwel -wat ik ook erg op prijs zou
stellen- schriftelijk iets meedelen. Voor dat doel liggen er bladen en pennen verspreid in
de receptieruimte.

Ik dank u voor uw aandacht
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