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geldt mutatis mutandis met betrekking tot de selectie van negatieve gevallen, die bij de 
hypothesetoetsing vergeleken worden met positieve gevallen.
In het laatste hoofdstuk van het boek wordt de theorie van Skocol over sociale revolutie 
uitvoerig geanalyseerd. Het gaat hierbij om de wetenschapstheoretische relatie tussen 
conceptuele lagen en inhoudelijke theorieën. Centraal staat hier het onderscheid tussen 
ontologische en causale theorie. Ontologische theorie is theorie over de inhoud van een 
bepaald verschijnsel. Causale theorie gaat over de verklaring voor het ontstaan van het 
verschijnsel. Toegepast op conceptuele lagen is de klassieke factoranalytische benade-
ring van begripsvorming een causale. Daarin wordt namelijk verondersteld dat indicato-
ren waarmee een bepaald latent begrip wordt gemeten, veroorzaakt worden door dat 
latente begrip (variabele). Dat is het eerder genoemde ziektesymptoommodel. Maar bij-
voorbeeld in het geval van Nussbaums ‘goede leven’ zijn de dimensies (gezondheid, 
autonomie, integratie, enz.) geen gevolgen van een goed leven, maar noodzakelijke 
onderdelen van het goede leven. Dat is dus niet een causale relatie, maar een ontologi-
sche relatie tussen het primaire en het secundaire conceptuele niveau. Kortom: begrip-
pen zijn niet alleen onderdeel van theorieën door hun relaties met andere begrippen, 
maar (de definitie van) elk begrip zelf is ook theorie, namelijk een set van uitspraken 
over inhoud en/of bestaansvoorwaarden van het aangeduide verschijnsel. 

Conclusie
Al met al is dit boek de vereiste inspanning meer dan waard voor onderzoekers die zichzelf 
wetenschappelijk willen disciplineren – ongeacht op welk inhoudelijk vakgebied zij actief 
zijn en ongeacht of zij zichzelf kwalitatief dan wel kwantitatief onderzoeker voelen. Het 
boek draagt bovendien bij aan het herstel van een brede opvatting over methodologie. Mede 
daarom is het ook aan te bevelen voor gebruik in methodologische masteropleidingen.
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De Grounded Theory Approach van Glaser en Strauss (1967) heeft vanaf het begin als 
methode van kwalitatief onderzoek de aandacht getrokken, met name in de sociale weten-
schappen, maar ook in de verplegingswetenschap en gezondheidswetenschap. De belang-
stelling vanuit deze laatste disciplines heeft wellicht te maken met de onderzoeksthema’s 
van Strauss, die vanaf begin 1960 wetenschappelijk onderdak vond bij de School of nursing 
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van de University of California in San Franscisco. Hij zette daar een succesvol onderzoeks-
programma op, waarin hij de methode verder ontwikkelde in uiteenlopende gezondheids-
zorgonderzoeken. Maar het leidde ook tot meer. Rond Strauss verzamelde zich een kring 
van kwalitatieve onderzoekers, waaronder Kathy Charmaz, Adele Clarke en Juliet Corbin, 
die elk in zijn voetsporen een eigen methode van kwalitatief onderzoek ontwikkelden (zie 
Charmaz, 2006; Clarke, 2005; Corbin, 2008). De methode die Strauss in Qualitative 
analysis for social scientists (1987) beschrijft, lijkt aan hun werkwijzen ten grondslag te lig-
gen. Dat geldt bij uitstek voor Juliet Corbin, want zij schreef samen met Strauss een 
bewerking van dat boek onder de titel Basics of qualitative research. techniques and proce-
dures for developing grounded theory, dat in 1990 verscheen. Een tweede editie volgde in 
1998, waarover ik eerder een recensie schreef in KwALON (De Boer, 1999). Nu is een 
derde editie verschenen met Corbin als eerste auteur. Strauss, die in 1996 is overleden, 
wordt nog wel opgevoerd als tweede auteur. Deze derde editie van Basics of qualitative 
research verschilt in veel opzichten van de eerste en de tweede. De ‘hand’ of beter ‘de geest’ 
van Strauss lijkt steeds meer naar de achtergrond te verdwijnen. Corbin ontwikkelt in 
deze editie een geheel eigen interpretatie van de Grounded Theory Approach (GTA). 
Corbins aanpak kan kernachtig omschreven worden als een ‘conceptbenadering’: 
‘Concepts/themes are the foundation for the analytic method described in this book’ 
(p. 53). Met het ‘concept’ als grondbeginsel bouwt Corbin haar benadering op, waarbij zij 
hier en daar op eclectische wijze elementen van de ‘vroegere’ Grounded Theory Approach 
inpast.
Zij omschrijft haar type kwalitatief onderzoek als een open en flexibele benadering, 
waarin het gaat om het ontdekken van concepten in data (eerste stap in de data-analyse). 
Deze concepten ontstaan en krijgen diepte en inhoud in een cyclisch proces van data-
analyse/reflectie/dataverzameling, wat leidt tot het onderscheiden van dimensies en 
eigenschappen aan de ontdekte concepten (de tweede stap). Vervolgens probeert de 
onderzoeker tot een vorm van integratie van de gegevens te komen – de derde stap – 
waarbij de onderzoeker gebruikmaakt van ‘het paradigma’. Dat is een methodisch hou-
vast (‘tool’ in de woorden van Corbin) c.q. een perspectief of een set van vragen, dat de 
onderzoeker hanteert om na te gaan wat de bijdrage en aard is van contextuele factoren, 
hoe de relaties tussen de concepten gedefinieerd kunnen worden of om het proces te 
duiden dat in de data is aangetroffen. Dit paradigma bestaat uit een drietal componen-
ten: te weten ‘condities’, ‘interacties en emoties’ en ‘consequenties’. De onderzoeker 
gebruikt deze componenten om tot een hoger abstractieniveau te komen in de analyse. 
Om bijvoorbeeld condities in de data te signaleren stelt de onderzoeker vragen als ‘wat 
leidde tot wat en waarom’. Het toepassen van het paradigma leidt uiteindelijk tot het 
opstellen van een visueel schema. Daarna volgt de vierde stap in de analyse: het uitwer-
ken van de verhaallijn, waarin de onderzoeksresultaten worden weergegeven. Tijdens 
het gehele onderzoeksproces noteert de onderzoeker gedachten en ideeën in memo’s. 
Tot zover de beschrijving van haar methode, die Corbin in hoofdstuk 2 tot 7 weergeeft. 
Vervolgens toont zij deze aanpak middels een eigen analyse, die gedetailleerd wordt weer-
gegeven in de hoofdstukken 8 tot en met 12. Het betreft een analyse van de oorlogserva-
ringen van Amerikaanse Vietnamveteranen. Aan de hand van verschillende soorten data 
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(een open interview, e-mailinterviews en memoires van Vietnamveteranen) illus treert 
Corbin hoe zij via ‘beginning coding’ en het ontdekken van concepten, zoals ‘family back-
ground’, ‘path to war’, ‘patriotism’ (p. 163) komt tot een visueel schema (p. 271) met als 
belangrijkste begrip ‘reconciling multiple realities’. In de verhaallijn beschrijft zij de 
tegengestelde ervaringen waarmee de Vietnamveteraan moet leren leven na terugkomst 
uit oorlogsgebied. Als jong volwassene – opgegroeid in een beschermde omgeving met 
idealistische (patriottistische) of praktisch burgerlijke waarden, maakt hij de overstap 
naar een ver vreemd land, waar hij terechtkomt in een andere cultuur en een oorlogscul-
tuur met een heuse vijand, die neergeschoten moet worden. Na ruim één jaar verblijf in 
oorlogsgebied komt hij terug in een land, dat hem vijandig gezind is vanwege zijn deel-
name aan de oorlog. De rest van zijn leven moet de Vietnamveteraan leren leven met 
ervaringen van oorlogvoering die mensen in de eigen omgeving niet willen leren kennen 
en die voor het functioneren in het alledaagse leven niet van belang worden geacht.
Als terzijde kan bij deze analyse worden opgemerkt dat de vijand (de Viet Cong) in de 
interpretaties (de memo’s) van Corbin ‘de vijand’ blijft: ‘…who exactly was this enemy 
and why were they such persistent adversaries’ (p. 227); ‘The Viet Cong were not the 
only enemy the men had to fight in this war’ (p. 235) en ‘American soldiers fought a battle 
then retreated to their bases once the battle was over, leaving the enemy free to reclaim 
the land…’. Corbin neemt hier de taal van haar respondenten over – het kan als een 
in-vivo codewoord worden opgevat – maar gaat niet in op de betekenis van het begrip ‘the 
enemy’. Namelijk, dat de Amerikanen vanuit hun ideologische motieven om een oorlog 
daar te kunnen voeren een ‘vijand’ nodig hadden. Het betreft echter niet een vijand die 
Amerikaans grondgebied direct bedreigt.

Corbins aanpak van kwalitatief onderzoek roept herkenning op aan de ‘vroegere’ GTA-
benadering. Toch zijn er grote verschillen en lijkt de theoretische basis anders. wat is 
dan het verschil?
Ten eerste is aan het boek een geheel nieuwe Inleiding (Introduction) toegevoegd. Die 
Inleiding bestond al wel en was oorspronkelijk geschreven voor de tweede editie, maar 
door de uitgever weggelaten vanwege het theoretische karakter. De geest van Strauss is 
in deze Inleiding het meest aanwezig; delen ervan zijn oorspronkelijk door hem geschre-
ven. De theoretische benaderingen van waaruit de GTA is ontstaan, worden hier toege-
licht. Corbin geeft weer dat de GTA wortels heeft in twee theoretische stromingen, die 
invloedrijk waren in de eerste helft van de vorige eeuw in de Verenigde Staten, namelijk 
het interactionisme van de Chicago School en het pragmatisme van John Dewey. Het 
interactionisme is in de GTA terug te vinden in de nadruk op onderzoek naar ervarin-
gen en de wijze waarop personen in de context van de situatie (interactie) daaraan bete-
kenis toekennen. Het pragmatisme is terug te vinden in de reden voor onderzoek: een 
theoretisch uitgangspunt of aanname vormt niet het uitgangspunt van onderzoek, maar 
de werkelijkheid zoals deze zich aan ons voordoet. Corbin ziet als taak voor de onderzoe-
ker om conceptuele ordening aan te brengen in die complexe werkelijkheid om zo deze 
beter te kunnen duiden of te begrijpen. Daarvoor zijn concepten nodig, omdat daarmee 
een taal ontstaat, die met anderen gedeeld kan worden over de interpretatie van die wer-
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kelijkheid. Er ontstaat ‘gedeelde betekenis’, die gebruikt kan worden om een professio-
nele ‘body of knowledge’ op te bouwen, nodig om een praktijk zelf beter te leren kennen 
en/of om in die praktijk veranderingen aan te brengen. 
Een tweede belangrijk verschil met de voorgaande editie is dat de wijze van analyse c.q. 
de benaming van het coderen is veranderd. In de tweede editie zijn afzonderlijke hoofd-
stukken opgenomen over ‘Open coderen’, ‘Axiaal coderen’ en ‘Selectief coderen’. In dit 
boek wordt het woord ‘coderen’ nog wel gehanteerd, maar is het ‘codeerparadigma’ ver-
anderd. Corbin legt uit dat ‘axiaal coderen’ – een techniek die al moeilijk uit te leggen 
was – in feite onderdeel is van ‘open coding’ en dat het onderscheid tussen deze twee 
wijzen van coderen kunstmatig is (p. 198). De term ‘selectief coderen’ is bij Corbin 
geheel verdwenen. Daarnaast legt Corbin in haar wijze van coderen nadruk op het ont-
wikkelen van concepten vanaf het begin van de analyse. Het stellen van vragen over de 
ontwikkelde concepten leidt tot het verzamelen van nieuwe data, waarna het conceptu-
ele model kan worden bijgesteld of verdiept. Elementen, die overeenkomen met de 
‘oude’ GTA – het maken van vergelijkingen en het stellen van vragen tijdens de data-
analyse en als vervolg daarop ‘theoretical sampling’ toepassen – zijn duidelijk aanwezig 
in Corbins aanpak en zij licht deze technieken helder toe.
Een derde verschil is dat het ‘paradigma’ van Corbin verschilt met dat van Strauss. Deze 
laatste onderscheidde in zijn Qualitative analysis for social scientist (p. 27-28) vier compo-
nenten, namelijk ‘condities’, ‘interacties’, ‘consequenties’ en ‘strategies and tactics’. Bij 
Corbin ontbreekt deze laatste component en voegt zij ‘emoties’ toe als onderdeel van 
‘interacties’. Hierbij moet ook opgemerkt worden dat zij erg bondig is in haar toelichting 
van het paradigma. Zij past het paradigma toe in de analyse van ervaringen van 
Vietnamveteranen, waarbij ze laat zien hoe zij op zoek gaat naar contextuele factoren, 
die historisch, politiek en sociaal van aard zijn en die in memo’s worden beschreven 
(p. 239). Direct daarop excuseert zij zich en geeft ze weer dat ze hier in haar analyse is 
blijven steken (‘I’ve been bogged down by the analysis for this chapter’). In een volgend 
hoofdstuk (hoofdstuk 11) laat zij zien hoe zij ‘proces’ aanbrengt in haar analyse. Dat komt 
meer overtuigend over dan haar zoektocht naar contextuele factoren. Het is wel een aan-
wijzing dat de toepassing van het paradigma kan verschillen per onderzoeker en per 
onderzoek en dat de wijze van toepassing nog niet goed is uitgekristalliseerd. Het belang 
van het paradigma is dat een stap verder gezet kan worden dan het descriptieve niveau 
van een thematische indeling, waartoe vele kwalitatieve onderzoeken zich lijken te 
beperken. Verheldering van de toepassing van het paradigma is echter wel gewenst. 
Een vierde verschil is dat Corbin lijkt te breken met de microbenadering van coderen 
– stilstaan bij elk woord in een zin – zoals Strauss voorstond en die Charmaz (2006) ook 
weergeeft. Corbin gaat globaler te werk en probeert in haar analyse tot een ‘interactie’ te 
komen tussen micro- en macroniveau, welke zij uitwerkt in haar ‘conditional/conse-
quential matrix’ (p. 94). Daarin wordt via lagen een verbinding gelegd tussen het bestu-
deerde fenomeen en niveau’s, die telkens een stapje hoger liggen, zoals het groeps-
niveau, het organisatieniveau, het lokale niveau, waarbij zij uiteindelijk uitkomt op het 
internationale niveau. Die laatste lagen keren echter niet terug in het visuele schema dat 
zij opstelt in de analyse naar de ervaringen van Vietnamveteranen. 
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Een vijfde – maar minder belangrijk – verschil met de voorgaande editie is dat Corbin 
haar wijze van analyse toelicht met screenshots van computersoftware voor kwalitatieve 
data-analyse. In dit geval betreft dat het programma MaxQda, waarvan zij aangeeft dat ze 
min of meer toevallig van dit programma gebruikmaakt.
In haar analyse gaat Corbin meer globaler en praktischer te werk dan bijvoorbeeld Kathy 
Charmaz (2006). In het voorwoord situeert zij zich tegenover het ‘constructionisme’, 
maar ook het ‘postmodernisme’ en het ‘deconstructionisme’. Corbin geeft aan dat in 
haar benadering de erkenning aanwezig is van een ‘meervoudige en complexe werke-
lijkheid’, waarin de onderzoeker orde probeert te scheppen. Zij noemt zichzelf geen 
‘constructionist’ of wat dan ook. Zij gaat pragmatisch te werk en wijst daarbij op haar 
achtergrond als verpleegkundige, die onderzoek vooral gebruikt om de praktijk te leren 
kennen of te veranderen. Daarbij klinkt in haar benadering wel een postmodern accent 
door van ‘anything goes’: elk onderwerp van onderzoek is mogelijk en alle soorten data 
zijn mogelijk (alle tekstuele data, archiefdata, secundaire analyses, enz.; zie p. 317). 
Alleen de wijze van data-analyse kenmerkt zich door een duidelijke systematiek. Daarin 
bouwt zij voort op wat Strauss heeft ontwikkeld en verder sluit het aan op veel vormen 
van kwalitatieve data-analyse, die overwegend gericht zijn op het ontdekken van ‘the-
ma’s’ of processen in data.
Ondanks de systematiek rijzen er wel vragen over haar aanpak, zoals wat voor soort 
‘werkelijkheid’ creëert de onderzoeker met een dergelijke conceptuele analyse? Vergroot 
deze conceptuele benadering niet de kans op vele triviale analyses van allerlei soorten 
fenomenen? Schept het niet een soort oneindige herhaling van onderzoek naar alles wat 
maar mogelijk is? En wanneer is welk fenomeen belangrijk om te onderzoeken? Of 
wordt dat door toeval, geluk en wat wijsheid bepaald? Ook roepen de toepassing van het 
paradigma en de functie van de conditional/consequential matrix in haar analysemodel 
vragen op. De bijdrage van Corbins benadering is dat zij een systematiek en methodi-
sche handvaten levert. Daarbij kan het voor onderzoekers, die in haar voetsporen treden, 
een uitdaging vormen om een heldere methode te vinden c.q. transparant te zijn in het 
op een hoger plan of abstractieniveau brengen van de analyse. 
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