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Stellingen n 
behorendd bij het proefschrift 

Longitudinall  research using Structural Equation Modeling applied in studies of determinants of psychological well-being and personal initiative in East Germany after the unification 

Harryy Garst 

1.. Iemand die zegt: "Je móet wel optimistisch blijven!" is zowel optimist als 
pessimist. . 

2.. Bij het construeren van vragenlijsten dienen psychologen meer rekening 
tee houden met de mogelijke ambivalentie van de respondenten ten 
aanzienn van het te meten construct. 

3.. Het hoog scoren op items die pessimisme meten, is niet alleen op te 
vattenn als een reflectie van de persoonlijkheidstrek pessimisme, maar kan 
tevenss geïnterpreteerd worden als de bereidheid de sociale code te 
doorbrekenn dat men positiefin het leven moet staan. 

4.. Het generaliseren over proefpersonen leidt tot een aanzienlijke 
vereenvoudigingg in theorievorming: een model kan uitstekend de data 
vann een populatie beschrijven, maar voor elke proefpersoon afzonderlijk 
niett opgaan. 

5.. De theorie over de systematische component in de specifieke 
itemvariantiee is ten onrechte niet goed ontwikkeld. 

6.. Ingewikkelde statistische technieken zijn de 'glazen bol' van de 
methodoloog:: waar een leek slechts grillige datapatronen waarneemt, ziet 
dee methodoloog onder alle ruis simpele, theoretisch geïnspireerde 
modellenn te voorschijn komen. 

7.. Het zoeken van statistische modellen die de data zo goed mogelijk 
beschrijven,, vertoont enige overeenkomst met het parkeren van een auto 
inn een overvolle stad. 

8.. Ter voorbereiding op het uitvoeren van longitudinaal onderzoek dient 
elkee onderzoeker minstens een week te gaan wildwaterkanoèn. Indien de 
onderzoekerr zich wenst te beperken tot experimenteel onderzoek, 
volstaatt een dag kanotraining in een binnenbad. Het valt echter af te 
radenn om in een zandbak te blijven zitten en te roepen: "Wat is dit een 
kolkende,, wild stromende rivier!" 

9.. Het is onverstandig om sociale ondersteuning te vragen aan degene die 
verantwoordelijkk is voor de stressor. 

10.. Bij het uitspreken van de wens dat de partner wat spontaner zou moeten 
zijn,, denken de meeste mensen slechts aan positieve uitingen. 

11.. Iemand die een doel zoekt in zijn leven, heeft al een doel. 
12.. Op de kleding van wetenschappelijke medewerkers zouden 

onderscheidingstekensonderscheidingstekens moeten worden aangebracht die zowel het aantal 
alss het belang van hun publicaties aangeven. 

13.. Voor de psychologen, die uitgenodigd waren om te schrijven over de 
psychologiee in het volgende millennium, moet het een geruststellende 
gedachtee geweest zijn in het jaar 2999 al eeuwen dood te zijn. 

14.. Geïnterviewden die menen persoonlijk aandacht te krijgen van de 
interviewer,, maken een duidelijke attributiefout. 

15.. Het is een twijfelachtige eer een expert genoemd te worden door iemand 
diee zelf allerminst een expert is. 

16.. Het blijf t de vraag of iemand die zich ten doel stelt niet meer naar 
perfectiee te streven, dit doel zelf tot in de perfectie dient na te streven. 

17.. De juistheid van het stellen van hoge eisen aan jezelf wordt altijd post 
hocc beoordeeld. 

18.. Onderzoekers hebben het zo druk met het schrijven van artikelen, dat zij 
geenn tijd over hebben de artikelen van collega's te lezen. 

19.. Wie op weg is naar de sigarenboer om een staatslot te kopen, beseft niet 
datt de kans om overreden te worden, aanzienlijk groter is dan het winnen 
vann de hoofdprijs. 




