Scriptie (2): probleemstelling als recept?
Mr. L.J.A. Pieterse

*

‘De ellende is niet dat de mensen problemen hebben’,

Het belang van een (goede) probleemstelling moet echter

zo valt te lezen in een heel oude brief die in een boek is

niet worden overdreven. Er zijn nogal wat, vooral oudere,

terechtgekomen, ‘maar dat ze ze hebben zonder dat ze

proefschriften die een probleemstelling ontberen, maar nog
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precies weten wat de probleemstelling is’. Dat is niet alleen

steeds het lezen waard zijn.6 Een prominente rechtsgeleerde

fraai, maar ook trefzeker verwoord. Degene die zich aan

heeft het gewaagd te beweren dat een heldere probleemstel-

het schrijven van een scriptie zet, zal zich op enig moment,

ling als vertrekpunt van rechtswetenschappelijk onderzoek

meestal in een vroeg stadium van het wordingsproces,

een garantie is voor de onbenulligheid van het resultaat.7

bekreunen over de vraag wat de probleemstelling van zijn

Dat lijkt mij overdreven, maar het is goed om in gedachten

exposé moet zijn en hoe deze het beste geformuleerd kan

te houden dat de kans op omzwervingen die vruchtbaar

worden. Met het – veelal in vragende vorm – poneren van

blijken te zijn, wordt vergroot als de contouren van het

een probleem wordt het uitgangspunt van het onderzoek

onderzoek niet al te zeer zijn afgebakend. Soms blijkt dat

vastgelegd, zoals dat heet. Daarover kunnen betrekkelijk

de eigenlijke vraag waaraan is gewerkt, pas na aﬂoop goed

geleerde opmerkingen worden gemaakt, en er zijn nogal

onder woorden is te brengen (‘Pas tegen sluitingstijd rijst het

wat – beslist zeer lezenswaardige – publicaties aan te

inzicht: Was dit het, wat ik wilde zeggen?’8). Tot die tijd kan

wijzen waarin dat, het poneren van het probleem dus, ook

het heel goed en ook creatief werken zijn met slechts een

gebeurt.2 Uiteraard is het goed dat de student die begint met

onderzoeksthema als richtsnoer. Wie bijvoorbeeld met het

zijn scriptie zich afvraagt wat hij wil onderzoeken, en waar-

onderwerp ‘de opvatting van professor H.J. Hofstra over de

om en hoe datgene zich verhoudt tot bestaande publicaties.

uitleg van belastingwetten’9 aan de slag gaat, kan daaraan

Bestaat de mogelijkheid dat hij op iets nieuws weet te stuiten

voldoende steun ontlenen en zal bemerken dat het betoog

of gaat het om een ‘probleem’ dat ‘onderzoek’ vereist dat

zich als het ware vanzelf in een bepaalde richting zal ont-

niet meer inhoudt dan het – op voorspelbare wijze – invullen

wikkelen. Ook zonder dat op welhaast schoolse wijze een

van een van te voren tot in details uitgedacht schema? Het

centrale vraagstelling wordt ‘verzonnen’, zal het onderzoek

is, anders gezegd, zaak dat het geschrevene nieuwswaarde

dus een natuurlijke gerichtheid kunnen hebben. Later, als het

heeft. Ook is het goed om na te gaan of het in maatschap-

werk eenmaal gedaan is, kan – als rechtvaardiging achteraf

pelijk of – vooruit dan – theoretisch opzicht de moeite waard

– de onderzoeksvraag worden geformuleerd en ontstaat als-

is om over een antwoord op de vraag te beschikken. Ove-

nog een verhandeling die de vorm aanneemt van een vraag

rigens wordt wel betoogd, en niet door de minste, dat in

waarop een – liefst bruikbaar – antwoord wordt gegeven.10

het juridische discours een probleemstelling vaak te ruim en

Dat vertrouwde concept heeft een retorische kracht die niet

te vaag is.3 ‘Een onzakelijke lening, wat is dat nu eigenlijk

moet worden onderschat. Een recept voor het opzetten en

voor een rechtsﬁguur?’ is daarvan een voorbeeld. Zo zegt

uitvoeren van goed onderzoek is een deugdelijk geformu-

deze vraagstelling niets over de invalshoek van waaruit de

leerde probleemstelling evenwel niet, zo mag de lezer uit het

student de – in dit geval weerbarstige – materie te lijf wil

voorgaande gerust opmaken.

gaan. Een wat dat betreft adequatere vraag is: ‘In hoeverre
belastingrecht?’4 Maar het komt nogal eens voor dat hetgeen
een probleemstelling wordt genoemd in wezen niet veel
meer is dan een omschrijving van wat de auteur voornemens
is om te gaan doen,5 maar dat manco kleeft ook aan nogal
wat ‘echte’ publicaties.
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ligt het draagkrachtbeginsel ten grondslag aan “Vaticaans”

