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REDACTIONEEL

Methodefetisjisme, descriptieve fixatie en
theorievermijding
Adri Smaling*
In een tijdschrift over sociaalwetenschappelijk onderzoek zoals KWALON ligt de nadruk op methoden van onderzoek. Daarbij is te verwachten dat de inhoud van een
onderzoek op de achtergrond komt te staan. Maar dit kan ook worden overdreven.
Sterker nog: het gevaar van methodefetisjisme is niet denkbeeldig, waardoor de
invloed die de inhoud op de methodekeuze zou moeten hebben, maar magertjes tot
zijn recht komt of nauwelijks zichtbaar wordt gemaakt. Dit kan trouwens ook in een
ander soort tijdschrift waarin empirisch onderzoek wordt verslagen. Bij kwalitatief
onderzoek is methodefetisjisme bovendien verbonden met twee andere onderling
samenhangende gevaren: descriptieve fixatie en theorievermijding.
Methodefetisjisme wordt in het Engels ook wel methodolatry genoemd. ‘Methodolatry is a combination of method and idolatry, to describe a preoccupation with selecting
and defending methods to the exclusion of the actual substance of the story being told’
(Janesick, 1994: 215). Bij methode-idolatrie gaat het niet alleen om een preoccupatie met een systematische, methodische, procedurele of algoritmische aanpak,
maar ook om de preoccupatie met de enig correcte uitvoering van een methode.
Purisme komt om de hoek kijken. Zo zou een bepaalde uitvoering van de gefundeerde theoriebenadering, bijvoorbeeld die van Juliet Corbin en Anselm Strauss,
als de enig juiste kunnen worden voorgeschoteld en een opvatting van bijvoorbeeld
de latere Barney Glaser, Adele Clarke of Kathy Charmaz, afgewezen als onjuist of
oneigenlijk. Iemand zou als enig correcte variant van empirische fenomenologie de
versie van Amedeo Giorgi kunnen verdedigen tegenover die van Max van Manen,
Clark Moustakas of Jonathan Smith. Er is een tijd geweest, zo schrijft Kerry Chamberlain (2000: 286), waarin de redactie van een tijdschrift als een soort methods
police optrad om ervoor te zorgen dat een toepassing van een methode of benadering zuiver op de graad zou zijn. Hij typeert de overdreven bezigheid met het
onderscheid tussen correcte en niet correcte methoden als the canonical approach
to methodology en hij waarschuwt ervoor. De inhoud moet immers vooropstaan.
Het moet gaan om meer inzicht in het onderwerp van onderzoek en niet vooral
om de zuiverheid van de toepassing van een methode.
Een speciale vorm van methodefetisjisme in kwalitatief onderzoek is descriptieve
fixatie. Hierbij wordt het methodologische idee van close to the data te streng doorgevoerd. Ook het principe van Edmund Husserl Zu den Sachen selbst kan onderzoe-
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kers ertoe verleiden uitsluitend en uitentreuren het onderzochte te beschrijven in
plaats van te begrijpen. De onderzoeker beperkt zich dan veel te veel en veel te lang
tot het verzamelen van data en het beschrijven ervan. De analyse van data komt
niet veel verder dan het categoriseren ervan en het presenteren van illustraties ten
koste van het bedenken en uitwerken van interpretaties en verklaringen. Daarom
kun je hier ook van datafixatie spreken. Chamberlain (2000: 290) schrijft: ‘Description can be useful, and certainly has its place if your research question calls for that level
of analysis. My lament is that so much research tends to stop at this level, (...) lowinference descriptions (...).’ Eindeloze, gedetailleerde beschrijvingen die ook nog
dicht bij de waarnemingen blijven, leiden niet vanzelf tot meer inzicht. Datafixatie
is een valkuil.
Een zwakte van kwalitatief onderzoek kan ook het negeren van of weglopen voor
theorie zijn. Descriptieve fixatie is natuurlijk een van de oorzaken. Maar theorievermijding kan ook het gevolg zijn van een soort angst. We zouden dan kunnen
spreken van theoretische schrik of theorievrees. Een andere oorzaak van theorievermijding kan cognitief onvermogen tot het genereren van mogelijke verklaringen
voor verzamelde en geordende gegevens zijn. Misschien door een tekort aan een
stimulerende en motiverende omgeving, het niet kunnen bedenken van een geschikte aanpak of een gebrek aan oefening. Weliswaar is de gefundeerde theoriebenadering nu juist gericht op theorievorming, maar hier is de onderzoeker vaak al
tevreden met een typologie en die is naar mijn opvatting nog niet echt een theorie.
Een theorie heeft meer verklarende kracht. Een vruchtbare theorie is niet alleen
een systeem van categorieën of een samenhangend geheel van onderbouwde beweringen, maar bevat ook een of meer creatieve elementen, beweringen of overgangen
die (nog) niet volledig ondersteund kunnen worden door empirisch onderzoek. Een
vruchtbare theorie kan immers veronderstellingen of hypothesen voor nieuw onderzoek voortbrengen. Vruchtbaar theoretisch redeneren bevat met andere woorden creatieve sprongen. Dit type van redeneren kan abductief genoemd worden.
Voor een abductieve redenering is niet alleen een bepaalde creativiteit nodig en een
goede neus voor wat mogelijk een verklaring zou kunnen opleveren, maar ook enige
durf. Theorievermijding kan daarom een geval zijn van een gebrek aan abductieve
durf. Je moet er niet al te bang voor zijn dat je ernaast kan zitten. Je moet onzekerheid kunnen verdragen.
Het is hier niet de plaats om verder uit te weiden over methodefetisjisme, descriptieve fixatie, theorievermijding en andere valkuilen, zoals het sluiten van de ogen
voor maatschappelijke, ideologische en wetenschapsfilosofische aangelegenheden.
Misschien is het interessant voor u als lezer om in dit KWALON-nummer enkele
bijdragen te bekijken vanuit een van de hier besproken invalshoeken: komt er
methode-idolatrie, data-fixatie of theorievermijding in voor?
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