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Analyseren, analyseren en nogmaals analyseren
Jeanine Evers*
Dit themanummer over kwalitatieve data-analyse is een opmaat naar de najaars‐
conferentie van KWALON op 12 december 2014. Als alles gaat zoals gepland,
wordt mijn nieuwe boek over analyseren daar in digitale vorm ten doop gehou‐
den. Dat zeg ik niet zonder reden; ik ben momenteel (augustus) nog hard aan het
schrijven en redigeren. Maar wat een leuk proces! Ik heb me de hele zomer opge‐
sloten om aan dit boek (Kwalitatieve analyse: kunst én kunde) te werken en het vor‐
dert gestaag. Het groeit organisch, zou ik haast willen zeggen. Lezen, nadenken,
schrijven, nadenken, lezen, schrijven. Het lijkt wel kwalitatieve analyse! Het enige
wat ik niet doe, is data verzamelen, alhoewel: al die boeken die ik de laatste jaren
om me heen heb verzameld en die nu letterlijk om me heen liggen, zodat ik ze
makkelijk kan pakken om iets op te slaan; de analogie dringt zich op.
Maar waar gaat het boek over? Het wordt een overzichtswerk; een soort klein
handboek kwalitatieve analyse dat onderzoekers, promovendi en studenten wil
inspireren tot creatieve vormen van analyse. Ik probeer daarin drie dingen te
doen: allerlei vormen van kwalitatieve analyse te herleiden naar hun roots, voor
zover mogelijk, want dat is nog niet zo eenvoudig gebleken. Ook probeer ik een
overzicht te maken van analysestrategieën die je zou kunnen toepassen, dan wel
zou kunnen combineren tot een thick analysis (Evers & Van Staa, 2010). En ik zou
Jeanine niet zijn als ik niet ook een experiment had bedacht: ik heb diverse
auteurs gevraagd een bepaalde analysestrategie waar zij bedreven in zijn, los te
laten op een door mij verschafte dataset aan de hand van een door mij verschafte
probleemstelling. Zeg maar: thick analysis in de praktijk, maar dan door verschil‐
lende analisten in plaats van door één onderzoeker. Dat vormt het illustratieve
deel II van het boek, analoog aan mijn boek over kwalitatief interviewen (Evers,
2007). En het wordt interessant, dat kan ik nu alvast verklappen! Tot slot heb ik
samen met programmamanager René van Horik van DANS (Data Archiving and
Networked Services, www.dans.knaw.nl) een experiment gedaan om de dataset en
delen van de analyse van auteurs op te slaan in hun archief, om zo de dataset en
analyse niet alleen duurzaam te conserveren, maar ook toegankelijk te maken
*
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voor andere onderzoekers. Ik begon deze toelichting met de term ‘klein hand‐
boek’ en dat is niet voor niks. Dit is zo’n enorm veld; het grote handboek zal moe‐
ten wachten tot de tweede druk!
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