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DANKWOORD
Dit proefschrift is het resultaat van vijf jaar nadenken over meetproblemen in de
psychologie. Ik heb daar veel plezier in gehad. In feite is een proefschrift echter
het resultaat van een veel langere intellectuele ontwikkeling. In die ontwikkeling
hebben sommige mensen een belangrijke rol gespeeld. Deze mensen wil ik hier in
het bijzonder noemen.
Fred Cornelisse schreef het boek 'Wetenschapsfilosofie', dat in het eerste jaar
van mijn studie verplicht was. Dit boek, ook wel bekend als de Roze Hel, werd door
de meeste studenten evenzeer gehaat als gevreesd, maar door mij verslonden. Het
vak heeft een sterke invloed op mijn denken gehad. Jaap van Heerden begeleidde
mij tijdens het schrijven van een VRT-paper, en merkte tijdens een gesprek over
studiekeuze op dat je natuurlijk nooit onderwijs moet volgen over materie die je je
op eigen houtje ook wel eigen kan maken, een eis die uiteraard alle studierichtingen behalve methodenleer uitsloot. Zonder Jaap van Heerden was ik waarschijnlijk
geen methodenleer gaan studeren, dus volgens de geldende ideeën over causaliteit
is hij er de oorzaak van dat ik methodoloog ben. Tijdens mijn studie bij de vakgroep methodenleer ben ik twee keer op beslissende wijze op mijn schouders getikt
door Johan Hoogstraten, die ontegenzeggelijk talent heeft voor deze benaderingstechniek - de eerste keer werd ik benaderd voor een stage, en de tweede keer voor
het huidige promotieproject. Als hij mijn belangstelling niet opgemerkt had, dan
was ik waarschijnlijk ergens anders terechtgekomen. Donna Spruijt-Metz liet mij
tijdens mijn stage kennismaken met de wetenschappelijke praktijk, maar bracht mij
ook allerhande praktische vaardigheden bij, zoals op tijd komen en een notitieblok
meenemen naar vergaderingen. Wulfert van den Brink, mijn scriptiebegeleider, las
mijn stukken altijd met zoveel precisie dat ik ervoor zorgde uitsluitend iets in te
leveren als ik zeker wist dat het klopte. Dat was helaas nooit het geval, maar de zo
ontstane perfectionistische houding is mij later goed van pas gekomen.
Het AiO-schap is vreemde baan. Je bent geen echte medewerker, maar ook geen
echte student, en zowel de werkzaamheden die er van je worden verwacht als het
toekomstperspectief zijn onduidelijk. Toch is het leuk werk, als je eenmaal doorhebt
hoe het moet. Han van der Maas heeft daarbij in mijn geval belangrijk werk verricht, want hij vertelde mij tijdens een potje snooker onomwonden dat ik het wel
kon schudden als ik niet publiceerde, waarmee hij mij de stuipen op het lijf joeg.
Die stuipen hebben goed werk gedaan, mede onder invloed van Conor Dolan, die
mij meermalen heeft aangespoord een kritiek op papier te zetten en naar een tijdschrift te sturen. Als hij er niet geweest was, dan was mijn publicatielijst een stuk
korter geweest. Peter Molenaar heeft mij gedurende mijn promotie onophoudelijk
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bestookt met ideeën, van quantumtheorie tot persoonlijkheidspsychologie. en was
daardoor een onuitputtelijke bron van inspiratie. Verder wil ik Harrie Vorst, Dave
Hessen, Ellen Hamaker, Jelte Wicherts, Willemijn Roorda, Lourens Waldorp, Martijn Meeter, Sanne de Roever, en Arnold Smit bedanken voor hun bijdrage aan
leesgroepjes, borrelpraat, en potjes hekkiesek.
Met mijn kamergenoten heb ik het altijd goed getroffen. Sanneke Schouwstra
was onvermoeibaar in discussies over validiteit, wetenschap, en universiteitspolitiek.
Hetzelfde geldt voor Gitta Lubke, die bovendien zo hard werkte dat ik het gevoel
had altijd een straatlengte achter te liggen, zodat ik nooit in de verzoeking ben
gekomen op een al te beperkte hoeveelheid lauweren te gaan rusten. Maarten
Speekenbrink is, hoewel hij over suspecte sympathieën voor zowel Bayesianisme als
de coherentietheorie van de waarheid beschikt, altijd een prettige sparringpartner
geweest in filosofische discussies. Peter van Rijn heeft mij regelmatig bijgespraat
over het hoe en waarom van tijdseriemodellen, en Michiel Hol heeft mij er tijdens
een adaptieve testprocedure van overtuigd dat het niet erg is om op alle persoonlij kheidsvariabelen gemiddeld te zijn, omdat dat nu eenmaal voor de meeste mensen
het geval is.
Several international colleagues have played a significant role in the research
reported in this dissertation. Joel Michell, Keith Markus. Ken Bollen, Bob Mislevy,
and Dan Cervone have provided thoughtful feedback on papers incorporated in
the manuscript. Günter Trendler's seemingly inexhaustible supplies of criticism
have sharpened my thinking. The members of the SEMNET discussion list have
been great sparring partners in philosophical debate; in particular, exchanges with
Judea Pearl, Bill Rozeboom, Roger Millsap, and Paul Barrett have been helpful in
developing the position taken in this dissertation. NWO and IOPS have provided
me with scholarships to expand my horizon. Finally, I would like to thank Gerd
Gigerenzer for granting me a position as visiting researcher at the Max Planck
Institute in Berlin, and all the researchers there for their hospitality.
De belangrijkste voorwaarde voor een succesvolle promotie is toch wel een goede
begeleiding. Don Mellenbergh en Jaap van Heerden hebben die begeleiding naar
mijn mening erg goed aangevoeld. Ik heb vaak gezien hoe de, meestal impliciete,
machtsuitoefening van begeleiders de ontwikkeling van AiO's kan hinderen. Van
enige vorm van hiërarchie heb ik echter nooit iets gemerkt. Don en Jaap deden
althans in mijn geval niet zozeer aan de begeleiding van een AiO, maar de geleiding van diens ideeën. De positieve, steunende rol die zij daarbij innamen heb ik
als bijzonder stimulerend ervaren. Bovendien waren onze bijeenkomsten altijd erg
gezellig. We hebben wat afgelachen en dat is ook heel bijzonder.
Een onderzoeker ontwikkelt vaak pas daadwerkelijk overzicht wanneer hij over
zijn vakgebied onderwijs moet geven. Ik heb me op dit vlak gelukkig uitstekend
kunnen ontwikkelen. Gedurende drie jaar heb ik prakticumgroepen gegeven in een
uitzonderlijk positief onderwijsklimaat. Daarvoor wil ik alle prakticumbegeleiders
met wie ik heb samengewerkt bedanken, maar in het bijzonder de eerste lichting.
In deze periode hebben Klaas Visser, Christiaan Hamaker, Frank van Zwieten, en
Cristine Leget mijn eerste schreden op onderwijsgebied begeleid; van hen heb ik
veel geleerd. In een latere fase heb ik veel gehad aan mijn samenwerking met Joyce
Brouwer. Wulfert van den Brink en Pieter Koele hebben mij in de gelegenheid
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gesteld om onderwijs-ervaring op te doen in een bredere context, en stonden altijd
klaar met advies toen ik colleges statistiek gaf. Marijke Engels is voor mij een lichtend voorbeeld geweest bij het geven van onderwijs. Tenslotte wil ik alle studenten
die ik ik in de loop der jaren heb begeleid bedanken, want zij hebben vaker dan
zij zich realiseren de kiem gelegd voor nieuwe ideeën, zowel op onderwijs- als op
onderzoeksgebied.
Okke, bedankt voor de eindeloze jamsessies, de gesprekken over de dingen die
er echt toe doen, en je steun tijdens moeilijke momenten. Ingmar, bedankt voor de
klimavonturen, de I^TEX-helpdesk, de oeverloze discussies in Kriterion, en je fantasievolle invulling van de rol van Jul. Rogier, bedankt voor de snookeravonden, de
etentjes, de ps2-excessen, en de nachtenlange zwerftochten door Amsterdam. Wim,
Etienne, Maickel, Philip, Erwin, en de leden van de HardcorE Movie Alliance: bedankt voor jullie vriendschap.
Helma, je bent mijn grootste ontdekking.
Maaike, in jou zit meer waarheid dan in wetenschap.
Mam, je bent een geweldige moeder. Pap, je bent een dijk van een vader. Dit
proefschrift is voor jullie.

Denny
Amsterdam, 6 april 2003

