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Eindelijk zon
Fred Wester*
Volgens de statistieken van de weergoden van het KNMI en hun collega’s hebben
we een heel warme en vooral ook droge zomer achter de rug. Met betrekking tot
deze kenmerken is er zelfs sprake van een recordzomer, wat weer gedachten
oproept aan het onderwerp klimaatverandering. Als ik terugdenk aan de afgelopen zomer, komen er vreemd genoeg heel andere ervaringen bij mij op. Zoals een
paar dagen fietsen op Terschelling, met soms prachtig weer, maar wel een ijskoude wind recht uit de Noordzee. Of wandelen in de Franse Ardennen, met
regen en temperaturen lager dan in Nederland. En vorige week nog keek ik onder
een matje in de kelder en ontdekte vochtplekken, waarschijnlijk vanwege wateroverlast na een stortbui. En gisteren betrapte ik mijzelf erop dat ik dacht ‘eindelijk zon’, na een paar dagen van kwakkelweer met buien (maar dat zou ook kunnen samenhangen met de zonnepanelen die sinds een dag of drie op het dak liggen, kan ik eindelijk eens nagaan wat die dingen op een zonrijke dag opbrengen).
Hoe dan ook, dit soort zomerse herinneringen geeft toch een heel ander idee dan
recordzomer!
Ik geef toe dat het wel erg uitdagend is om op grond van één gevalletje te generaliseren, maar het lijkt mij toe dat het bovenstaande niet alleen voor mij geldt. Is de
individuele mens wel in staat om processen en ontwikkelingen die langer duren
dan zeg een dag te registreren en wel zodanig dat er overeenstemming valt te vinden met bijvoorbeeld de wat abstracte statistieken over het weer van de afgelopen
tijd? Dat mensen processen en ontwikkelingen denken te registreren, is wel
zeker, de meeste mensen zijn erg goed in het constateren van ontwikkelingen als
de achteruitgang van de kwaliteit van peren, het onderwijs, gesprekken in de trein
dan wel het voetbal op de Nederlandse velden. De kwaliteit om processen en ontwikkelingen te constateren is dus wel aanwezig, maar zit er ook een kern van
waarheid in?
Nu zal niemand voorstellen om het KNMI te vervangen door een internetpanel
van De Hond, maar dat wil niet zeggen dat de dagelijkse boodschappen van het
KNMI over het weer ook bij iedereen bevestiging vinden!
Deze overdenkingen sluiten mooi aan bij het onderwerp dat Adri Smaling in de
debatrubriek aan de orde stelt: heeft het interview voor de gemiddelde onderzoeker nog wel nut? Hij komt zelf tot een positief oordeel, vooral als het gaat om aanvulling op observatiestudies, terwijl anderen juist observaties naar voren brengen
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als mogelijke correcties op interviewmateriaal. Het is wel prettig dat er nog mensen het interview promoten, want het is toch de meest gebruikte methode in het
kwalitatief onderzoek. De waarheid ligt hier niet zozeer in het midden, want elke
methode heeft zo haar feilen en beperkingen. Hier vindt u in dit KWALON-nummer meer over in de boekbespreking over creatief methodegebruik!
Interviewen en observatie keren terug als we in het spoor van Malinowski ons
begeven naar onze oosterburen en wel de wereld van de supporters van Borussia
Dortmund. Er blijkt meer diversiteit te bestaan dan je op grond van de geelzwarte vlaggenzee misschien zou verwachten! Wat betekent dit voor het begrip
imagined community?
In dit nummer wachten de lezer nog veel meer verrassingen! Wat denkt u van een
duik in de vergelijkende analyse van casestudies? En wat heeft dat met noodzakelijke en voldoende voorwaarden te maken?
Als dat nog niet nieuwsgierig maakt, dan heb ik nog voor u in de aanbieding het
onderwaterscherm, dat zicht geeft op institutionele invloeden op de alledaagse
zorgrelatie. Onderzoek in de praktijk vertelt er veel meer over.
En dan zijn er nog boekbesprekingen over creatief methodegebruik (niet te verwarren met bedrog en oplichterij), over actieonderzoek terug van weggeweest,
kwalitatieve methodologie als menu, en kwalitatieve analyse als diner. Het is te
hopen dat het weer de komende dagen wat tegenzit, dan kunt u lekker lezen. Eet
smakelijk!
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