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Verhalen in interviews

Kritisch meekijken met de narratieve criminologie*

Merlijn van Hulst

Inleiding

De narratieve criminologie heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot een stro‐
ming (Presser, 2009; Sandberg, 2010; Presser & Sandberg, 2015; Sandberg &
Ugelvik, 2016; Ugelvik, 2016; Althoff, Dollinger & Schmidt, 2020; Mills & Fleet‐
wood, 2019). Het is een stroming waarin verhalen serieus worden genomen. Haar
grondleggers (Presser, 2009, 2004; Sandberg 2010) stellen voor om wat onder‐
zochten ons vertellen te begrijpen als discursief handelen: handelen door te spre‐
ken. Onderzochten zetten zichzelf immers in hun spreken op een bepaalde
manier neer. Daarmee laten zij hun narratieve repertoire zien – de manier(en)
waarop ze gebeurtenissen weten te voorzien van betekenis (Sandberg, 2010).
Meer in het bijzonder bepleiten de grondleggers van de narratieve criminologie
een verschuiving in het beeld van interviewdata dat volgens hen dominant is. Wat
geïnterviewden doen, stellen ze, is niet louter de gebeurtenissen beschrijven die
zij hebben meegemaakt of beschrijven hoe zij die gebeurtenissen hebben ervaren.
Werken met interviewdata is dan ook niet een kwestie van het filteren van leu‐
gens en overdrijvingen uit de gesproken tekst om de realiteit bloot te leggen. In
een interview presenteren onderzochten zich door het vertellen van hun verhalen
aan de interviewer. Die presentatie heeft minstens zoveel van doen met het verle‐
den als met het moment van presentatie in het interview en met het handelen dat
erop volgt. In de sociale wetenschappen is al eerder uitgebreid kritiek geleverd op
de interviewmethode (Mishler, 1986; Silverman, 2011; Alvesson, 2003, 2011;
Atkinson & Coffee, 2003). Het is desalniettemin nuttig om de redeneerlijn van de
narratieve criminologen en anderen eens nader te bekijken. Dat zal ik in dit arti‐
kel doen. Daarnaast zal ik de breedte benadrukken van de methode interview als
medium om verhalen te genereren. Dat zal ik doen door een set van alternatieve
manieren om verhalen te genereren te plaatsen naast het idee van het enkelvou‐
dige interview met één verteller. Het artikel draagt hiermee bij aan het debat over
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‘betrokken’ onderzoeksmethoden binnen de criminologie (Petintseva & Zaitch,
2019).1

Verhalen en vertellen

Enkele decennia geleden kwamen theorieën over verhalen en vertellen vanuit de
linguïstiek de sociale wetenschappen binnen waaien. Intussen hebben sociaalwe‐
tenschappers boekenkasten vol geschreven over verhalen en vertellen. Na socio‐
linguïsten (Labov, 1972; Polanyi, 1979) zijn onder andere psychologen (Bruner,
1990), sociologen (Ewick & Silbey, 1995), planologen (Forester, 1993; Throgmor‐
ton, 1996) en organisatiewetenschappers (Boje, 1991; Gabriel, 2000) aan de slag
gegaan met verhalen. Bennetts werk (1978; Bennett & Feldman, 2014) liet zien
dat communicatiewetenschappers met aandacht voor het recht er ook al vroeg bij
waren. Ik ken eigenlijk geen discipline in de sociale wetenschappen waar niet een
aantal onderzoekers met verhalen en vertellen bezig is geweest. Basaal gezien
komt het voor de sociale wetenschappen op het volgende neer: mensen zetten
gebeurtenissen om in verhalen. Ze beschrijven setting, gebeurtenissen en actoren
(Chatman, 1978). Neem het volgende korte interviewverhaal dat ik te horen
kreeg van een politieagent (van Hulst 2013a: 143):

En een andere instap, ook met G. We bellen aan met de officier naast ons. We
hadden afgesproken dat we aan zouden bellen. Die meneer zat bij zijn dochter
thuis. Deur wordt opengedaan. Die mevrouw doet de deur open en zegt:
‘Goeiedag, wat kan ik voor u doen?’ We laten zien dat we van de politie zijn en
wij vragen of haar vader thuis is. ‘Ja,’ zegt die meid, ‘mijn vader is hier
binnen, ik zal hem even roepen’, en doet de deur weer dicht. Maar ja, dat was
wel in een onderzoek waarbij vuurwapens waren betrokken… Dus we kijken
de officier aan en die zegt: ‘Ja, dan mot het maar.’ Dus Boem! Alsnog die deur
in. Nou, dat vind ik nou ironisch. Snappie?

Vertellers selecteren bepaalde elementen van de setting, bepaalde gebeurtenissen
en bepaalde actoren en vormen daarmee hun vertelling. In het verhaal hierboven:
Een ‘instap’ in het huis van de dochter van iemand die betrokken is bij een onder‐
zoek. Het aanbellen, de interactie, het dichtdoen van de voordeur en uiteindelijk
het inbeuken van die deur vormen de gebeurtenissen. De actoren zijn een politie‐
agent en zijn of haar collega, een officier van justitie, een dochter en haar vader.
Vertellers stellen meestal een bepaalde gebeurtenis of reeks gebeurtenissen cen‐
traal en omkleden die gebeurtenis(sen) met een beschrijving van de setting en

1 De disclaimer die daarbij hoort, is dat ik me beperk tot interviewen als onderzoeksmethode om
toegang te krijgen tot verhalen en vertellen. De bredere etnografische context waarin onderzoek
van narratieve criminologen vaak is ingebed en de inhoudelijke thema’s die zij aansnijden, zijn
niet mijn primaire focus. Daarmee doe ik de stroming tekort. Ik ga als het ware terug naar het
begin van het verhaal van de recent ontwikkelde narratieve criminologie en negeer deels veel van
de interessante gebeurtenissen die al zijn gevolgd. Het is niet anders en tot op zekere hoogte kan
het ook niet anders.
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actoren die er voor het begrijpen van die gebeurtenis(sen) toe doen. In dit geval is
het inbeuken van de deur de gebeurtenis waar het verhaal om draait. Verhalen
weerspiegelen ook de interpretatie van de setting, gebeurtenissen en actoren die
erin voorkomen. In veel verhalen wordt daarbij ook gesproken over en vanuit
ervaringen, intenties en emoties (Gabriel, 2000). Een verhaal als geheel levert een
plot, datgene waar het verhaal om draait. In het verhaal hierboven gaat het om de
ironie die ontstaat in de situatie waarin de verteller moest handelen. Het vertel‐
len van verhalen is dan een praktijk waarmee de verteller betekenis geeft aan wat
er gebeurd is (Gabriel, 2000; Gubrium & Holstein, 2009). De beschrijving geeft
setting, gebeurtenissen en actoren kleur en zo wordt het cultuur. In het verhaal
hierboven zien we een stukje politiecultuur.

De selectie en interpretatie van setting, gebeurtenissen en actoren zorgt op het
eerste gezicht (of gehoor) wellicht voor een helder verhaal, maar is dat wel het
hele verhaal? Gaat er niet altijd van alles schuil achter ogenschijnlijk simpele ver‐
tellingen? Narratieve criminologen Sandberg en Ugelvik (2016: 129) zagen het
ook: ‘Stories are good at making simple what is complicated. At the same time,
some of the complexity is retained because stories by their very nature are ambi‐
guous and open-ended.’ Vertellen is echter een sociale praktijk. Toehoorders doen
bij het vertellen van verhalen ook een duit in het zakje. Zij vullen, al dan niet
hardop, gaten in het verhaal in. Toehoorders bevestigen wat ze horen of gaan er
juist tegenin. Ze horen het verhaal op een bepaalde manier, waarbij ze leunen op
hun eigen ervaringen en cultureel ingegeven denkschema’s. Neem de volgende
twee zinnen: ‘De baby huilde. De moeder pakte haar op.’ De meesten van ons
gaan ervan uit dat de moeder bij de baby hoort, hoewel dat er niet staat (Sacks,
1992). Zo wordt een deel van de ambiguïteit al opgelost. Zeker als een verhaal
niet door één persoon wordt verteld, maar door meerdere vertellers die elkaar ter
plekke en expliciet kunnen aanvullen (Ochs & Capps, 2001).
Onze ervaringen, zo stelden onlangs nog Mills en Fleetwood (2019: 31), krijgen
vorm tegen de achtergrond van gedeelde betekenissen, die vaak door middel van
verhalen worden gedeeld. Zo zijn verhalen ook verbonden met en onderdeel van
cultuur (Shearing & Ericson, 1991; Van Hulst 2013b). Het vertellen van verhalen
levert vaak een bevestiging op van cultureel dominante beelden (opvattingen,
ideeën, theorieën) en omgekeerd worden nieuwe ervaringen verteld met behulp
van cultureel dominante beelden (Althoff, 2020). In het verhaal over de inval
kunnen we het belang zien van de situatie waarin politiemensen handelen. De
verteller bevestigt met het verhaal het idee dat je in politiewerk altijd kunt
worden verrast en dat je je hebt aan te passen aan wat je overkomt. Er is,
vervolgens, ook een politieke kant van verhalen. Er is vaak strijd over wat er nu
eigenlijk gebeurd is en welke rol betrokkenen en de setting daarin hebben
gespeeld. Verhalen geven mensen en andere entiteiten (een dochter, een dier, een
god, enzovoort) de rol van daders, slachtoffers, helden en nog meer. Ten slotte
zijn verhalen de opmaat voor handelen. Als een verhaal als waar, geloofwaardig of
op zijn minst als plausibel wordt gezien, beïnvloedt dat het handelen dat volgt.
We vertellen namelijk niet alleen verhalen, we leven ze ook. Zoals cultuur zowel
een model van de werkelijkheid vormt als een recept voor handelen (Geertz,
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1973), zo zijn verhalen een verwoording van het verleden en een gids voor toe‐
komstig handelen (MacIntyre, 1985).2

Narratieve criminologie en interviewverhalen

De narratieve criminologie is een waardevolle aanvulling op het onderzoek naar
verhalen in de sociale wetenschappen. Er is in korte tijd veel meer narratieve
criminologie op papier gekomen dan hier kort is samen te vatten. Narratieve cri‐
minologen bestuderen typen van verhalen, de tekstuele vormen van verhalen en
mechanismen in verhalen (Presser & Sandberg, 2019).3 Waar de grondleggers van
de narratieve criminologie zich in de eerste stukken (Presser, 2009, 2004; Sand‐
berg 2010) vooral tegen afzetten, was de naïeve en beperkte lezing van verhalen
in interviews. Drie ‘vroege’ teksten van de twee grondleggers van de narratieve
criminologie, Lois Presser en Sveinung Sandberg (Presser, 2004, 2009; Sandberg,
2010), helpen om te begrijpen waar het narratieve criminologen om te doen is en
meer in het bijzonder hoe ze naar verhalen in interviews kijken. Op dat laatste zal
ik mij in de rest van dit artikel richten.
Presser (2009) beargumenteert dat verhalen in interviews op drie manieren kun‐
nen worden begrepen. Om te beginnen kunnen ze rapporteren over gebeurtenis‐
sen. Ze geven ons een feitelijk verslag. Ten tweede kunnen we interviewverhalen
begrijpen als interpretaties van geïnterviewden. In wat de geïnterviewde vertelt,
vinden we het perspectief van de geïnterviewde terug. Zowel in de eerste als de
tweede opvatting zijn interviewverhalen een representatie van daadwerkelijke
gebeurtenissen en ervaringen. Een derde opvatting is om verhalen te zien als situ‐
ationele vertellingen. Het interview is een situatie waarin de geïnterviewde rea‐
geert op de vragen van de interviewer en daarmee ter plekke een of meerdere
verhalen neerzet. Presser kiest voor deze laatste manier om naar interviewverha‐
len te kijken. Ze stelt dat interviewverhalen niet zozeer feitelijke gebeurtenissen
op tafel leggen of over authentieke ervaringen rapporteren. Geïnterviewde over‐
treders, zo concludeerde Presser (2004) eerder, grijpen interviews aan om zichzelf
neer te zetten als goede mensen, als mensen met fatsoen. Het interview, als set‐
ting waarbinnen de werkelijkheid wordt gereconstrueerd, biedt hiertoe gelegen‐
heid. Daarbij komt dat de opstelling van de interviewer van invloed is op de
verhalen die verteld worden. Sandberg (2010) stelt vervolgens, enigszins provoca‐
tief, dat we ook van leugens kunnen leren. Interviews zouden wat hem betreft
niet zozeer moeten gaan over wat overtreders daadwerkelijk doen, als wel om de
vraag welk narratief repertoire ze in huis hebben. Daarbij benadrukte hij dat de
interpretatie die geïnterviewden geven van gebeurtenissen niet enkelvoudig hoeft
te zijn. Er is vaak sprake van variatie en ontwikkeling van de interpretaties die

2 Het werk van Mills en Fleetwood (2019) over preppers (mensen die zich voorbereiden op het
overleven na rampen) geeft ook een mooi voorbeeld van de manier waarop het vertellen zich in
grote mate kan uitstrekken naar de toekomst.

3 Ook interessant is de relatie tussen verhalen en etnografie (Gubrium & Holstein, 1999, 2008;
Turner & Rowe, 2017; Fleetwood & Sandberg, 2019; Van Hulst, 2020), maar we blijven hier bij
interviews.
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een geïnterviewde geeft, zelfs binnen één interview. Een narratieve criminologie,
meer in het algemeen, zou uit moeten gaan van het idee dat verhalen menselijk
handelen en verbanden tot stand brengen en beïnvloeden (zie ook Presser en
Sandberg, 2019).

De kritiek van de grondleggers van de narratieve criminologie lijkt veel op kritiek
die al eerder is geuit op interviews. Daarom wil ik die kritiek hier even kort herha‐
len en laten zien dat met name die van Presser (2009) in een bredere traditie van
interviewkritiek past. Het is zinvol even terug te gaan in de geschiedenis. Voor
zover ik kan zien is het de psycholoog Elliot Mishler (1986) geweest die het eerst
uitgebreid heeft betoogd dat reguliere onderzoeksinterviews niet zozeer losse
feiten helpen reconstrueren als wel dat ze de gelegenheid bieden voor het vertel‐
len van verhalen. Als geïnterviewden de kans krijgen, zo stelde hij, vertellen ze
ons een verhaal. Die kans moeten wij hun bieden, door hun in interviews de
ruimte te geven en de productie van verhalen goed te begeleiden. Silverman
(2011) en Alvesson (2003, 2011) trokken de kritiek door naar interviews in het
algemeen.4 Hoewel zij het niet over verhalen hebben, loopt wat zij beweren wat
mij betreft voor een groot deel parallel aan de redenering van Presser (2009; Pres‐
ser & Sandberg, 2015). Silverman (2011) en Alvesson (2003, 2011) stelden dat er
drie gevestigde opvattingen zijn over interviewdata. In de eerste opvatting levert
het interview simpelweg een blik op de realiteit. Uiteraard is het, volgens de aan‐
hangers van deze opvatting, nodig om allerlei wijzen van vertroebeling van die
blik – te wijten aan de geïnterviewde, de interviewsetting of de interviewer –
tegen te gaan. Zodoende leveren interviews een manier om erachter te komen wat
er gebeurt in de onderzochte wereld. Dat noemt Alvesson (2011) de neo-positivis‐
tische opvatting ten aanzien van interviewen en die komt overeen met Pressers
eerste opvatting. Dit is ook de opvatting waar Mishler (1986) zich tegen afzette.
Het probleem met die manier van kijken is dat je in interviews interpretaties
krijgt voorgeschoteld. Een tweede manier om te kijken naar interviewdata is
daarom om ze te begrijpen als de uitdrukking van de authentieke ervaringen en
van de interpretatie (en in bredere zin, het wereldbeeld) van de geïnterviewde. We
zien de vervorming van de realiteit door de geïnterviewde en dat is dan juist wat
we proberen te vangen. Dit noemt Alvesson (2003; 2011) een romantische opvat‐
ting en die sluit geheel aan bij de tweede opvatting die Presser presenteert.

De derde opvatting en kritiek daarop

Terecht zegt Alvesson (2003, 2011), in navolging van Silverman (2011) en in lijn
met wat narratieve criminologen zien, dat het naïef is om te geloven dat het ware,

4 Opgemerkt moet worden dat Silverman er al eerder bij was dan Alvesson. Zijn oorspronkelijke
tekst is uit 1993.
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authentieke perspectief van de geïnterviewde op de tape gaat komen.5 Een derde
manier om naar de zaak te kijken is dan ook om de gesproken tekst te zien als een
lokale productie van betekenissen. Deze opvatting verschuift de aandacht van de
inhoud van het verhaal naar de manier waarop het vertellen iets bewerkstelligt.
De geïnterviewde levert een beschrijving op van gebeurtenissen die in belangrijke
mate juist de context van het interview op de band zet. Dit brengt ons tot een derde
opvatting over interviews. Alvesson (2011) noemt het de localist-opvatting. Inter‐
viewdata komen voort uit de interviewsituatie en dragen die dus met zich mee. En
zoals we al wisten van verhalen: ze worden aangepast aan de context waarin ze
verteld worden (Edwards, 1997). Deze opvatting, gevoed door de etnomethodolo‐
gie en de discoursanalyse, lijkt behoorlijk op de opvatting van de narratieve crimi‐
nologen. We moeten, zoals Presser zegt (2009), ervan uitgaan dat verhalen in
interviews constitutief zijn. Ze zetten als het ware een eigen realiteit neer, meer
dan dat ze een afspiegeling zijn van gebeurtenissen in het verleden of het authen‐
tieke perspectief van de geïnterviewde.
Deze derde opvatting is een nuttige aanvulling op de eerste en tweede opvatting.
Zij die deze opvatting aandragen, hebben terecht kritiek op het idee dat
interviews directe toegang leveren tot de feitelijke gebeurtenissen of het authen‐
tieke perspectief van overtreders en anderen. Daarbij richten ze onze aandacht op
de taal die geïnterviewden gebruiken en de manier waarop geïnterviewden hun
cultureel beschikbare bronnen – hun repertoire – creatief inzetten (Presser, 2009;
Sandberg, 2010). Maar ook de derde opvatting is niet zonder problemen. Met het
beschouwen van de interviewcontext als enige realiteit waartoe we echt toegang
hebben als interviewers, verschuift slechts het probleem van toegang tot die reali‐
teit. Je kunt je, om te beginnen, afvragen hoe volledig de interpretatie is die
onderzoekers geven van wat er in hun interviews gebeurt (Hammersley, 2003). Er
zullen immers nog steeds delen van of perspectieven op de realiteit ontglippen
aan de onderzoeker en daarmee aan de lezer. De focus op de interviewtekst laat
bijvoorbeeld het niet-tekstuele van het interview buiten beschouwing: de blikken,
de houdingen, de gedachten, en nog meer.6 Daarnaast zijn er ook andere manie‐
ren waarop die tekst zelf kan worden onderzocht, zoals sociolinguïsten en
anderen laten zien (Sacks et al., 1978; Riessman, 2008). Ook wordt de interactie
tussen de interviewer en de geïnterviewde zelden daadwerkelijk tot onderwerp
van onderzoek gemaakt, ook al raden Presser en Sandberg (2015; 2019) dit aan.
Vervolgens kun je je afvragen in hoeverre de lokale productie van verhalen iets
nieuws zegt over hoe geïnterviewden betekenis geven. Hoezo moet het ons ver‐

5 Dat was, zo zou ik denken, de oorspronkelijke inzet van het interpretatieve veldwerk en is in de
antropologie verder terug te leiden tot Malinowski’s voorstel om de native’s point of view in kaart
te brengen. In de antropologie zijn ze er ook al lang achter dat cultuur ‘contested, temporal and
emergent’ (Clifford & Marcus, 1986: 19) is en voor een groot deel ontstaat op de typmachine van
de antropoloog.

6 Interviews worden in de regel omgezet in tekst, waar vervolgens de verhalen uit worden gefil‐
terd. De wijze waarop vertelde verhalen tussen het vertellen en het schrijven praktisch worden
omgezet voor een bepaald publiek, wordt helder uit de studies van Martha Komter (bv. Komter,
2020). Voor een grondige kritiek op wat de meest gebruikte onderzoeksmethoden missen, zie
Law en Urry (2004).
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rassen dat overtreders zichzelf in interviews als ‘decent moral persons’ presente‐
ren (Presser, 2004)? Was dat niet al onderdeel van hun native’s point of view (de
tweede opvatting over interviewdata)? Onderzoekers die de tweede opvatting
aanhangen, hadden zelf ook al ingezien dat er sprake is van een coproductie van
betekenissen in interviews. Mishler (1986: 138; Holstein & Gubrium, 1995)
stelde bijvoorbeeld al dat betekenissen tot stand komen en verder worden
gevormd door de interactie zoals die plaats heeft in het interview. Daarom stel‐
den Holstein en Gubrium (1995) dat de interviewer een actieve houding moet
aannemen om beschrijvingen te helpen produceren die zo betekenisvol mogelijk
zijn. Door het interview als een samenwerking te beschouwen, kunnen we de
geïnterviewden helpen hun perspectief te reproduceren, zonder dat we beweren
dat dat perspectief een essentie heeft die uit de geïnterviewde moet (en kan)
komen. Het bestuderen van het vertellen zoals dat plaatsvindt in interviews, kan
ons helpen het dynamische karakter van cultuur – zoals dat ook wordt gepropa‐
geerd door cultureel criminologen (bijv. Oude Breuil, 2011) – in beeld te brengen.
Dat hoeft de inhoud van de vertelde verhalen niet te overschaduwen. Zowel het
‘wat’ als het ‘hoe’, verhalen en vertellen, doen ertoe (Gubrium & Holstein, 2009).
Daar zijn andere narratieve criminologen ook voor (Althoff, 2020). Uiteraard
moeten we daarbij beseffen dat het interview tegelijkertijd een beperkt beeld
oplevert van leven en denken. Dat beeld kan echter ook op andere manieren
worden verrijkt.

Dikke en nog dikkere beschrijvingen

In de sociale wetenschappen wordt al decennialang nagedacht over verrijking van
wat we van mensen in het veld horen, om meer van de realiteit of meer realiteiten
te kunnen zien. Ik denk dat er manieren zijn om interviewdata te verrijken die in
de narratieve criminologie af en toe zijn aangestipt, maar nog niet duidelijk in
kaart zijn gebracht. Sociale wetenschappers die de interviewmethode bekritise‐
ren, richten hun pijlen doorgaans op de standaard: een eenmalig interview met
één geïnterviewde. We kunnen de interviewdata echter ook anders genereren, we
kunnen andere gegevens zoeken of genereren, en we kunnen de gegevens die we
vinden of genereren anders behandelen. En die mogelijkheden kunnen natuurlijk
ook op elkaar inwerken. Alvesson (2011) beschrijft naast de drie opvattingen over
interviewen bijvoorbeeld acht verschillende metaforen waarmee je naar
interviews kunt kijken, waaronder lokale bewerkstelliging, identiteitswerk en de
applicatie van culturele scripts. Het is volgens hem niet aan te raden om te kiezen
tussen die metaforen, maar men zou de rijkheid die ze bieden kunnen inzetten
om de complexe werkelijkheid beter te begrijpen. Dit principe is al tijden bekend;
niet alleen uit de wereld van onderzoek, maar ook uit de literatuur en de film‐
kunst. Denk bijvoorbeeld aan de film Rashomon van Kurosawa, waarin verschil‐
lende getuigen een verschillende versie van een misdaad delen. Het in kaart
brengen van het perspectief van de verschillende betrokken actoren kan in prin‐
cipe altijd leiden tot verrijking. Ook de interviewpraktijk zelf kan anders worden
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ingevuld, door bijvoorbeeld met geïnterviewden de plekken te bezoeken waar ze
in interviews over praten (Neville & Sanders-McDonagh, 2019).
Het methodologisch principe van de verzameling van een diversiteit aan gezichts‐
punten geldt mijns inziens ook voor het overbekende idee van de thick description
(Geertz, 1973). Een beschrijving (of analyse) van de meest simpele gebeurtenis
kan vanuit vele gezichtspunten net als zo’n gebeurtenis meerdere betekenislagen
bevatten. Waar in veel methodologieboeken de suggestie wordt gewekt dat de ver‐
gelijking van uitkomsten leidt tot het (triangulerend) vinden van de wat er werke‐
lijkheid is gebeurd, stellen mensen als Alvesson (2011: 40) dat dat ons niet gege‐
ven is. Presser (2004: 99) zegt dit ook over verhalen: ‘No “true” story waits to be
told.’ Er zijn verschillende verhalen die kunnen worden verteld met verschillende
media door verschillende vertellers die verschillend kunnen worden geïnterpre‐
teerd. Dat wil niet zeggen dat er schier oneindig veel interpretaties zijn die we
interessant of waardevol vinden. De vraag die we echter moeten blijven stellen, is
wat er dan naast, tegenover of achter verhalen ligt. We moeten wat mij betreft
dan ook geen genoegen nemen met de derde lezing op zich. Ik wil daarom hier
kijken hoe we via interviews verhalende beschrijvingen dikker (of rijker) kunnen
maken.7

Verhaaluitbreiding – Laten we beginnen met dezelfde verteller. Het is goed
mogelijk om verschillende interpretaties van dezelfde gebeurtenissen te vergaren
binnen een en hetzelfde interview. Dit is wat Sandberg (2010) zelf ook al liet zien
en aanmoedigde. Mensen spreken zichzelf regelmatig tegen, of ze het nu door‐
hebben of niet. Dezelfde verteller kan dezelfde gebeurtenissen vertellen aan
andere mensen. Dit kan bijvoorbeeld in een situatie waarin die persoon met zijn
of haar leeftijdsgenoten omgaat. Verhalen worden daarbij aangepast aan de situ‐
atie waarin ze worden verteld (Edwards, 1997). Voor interviews zijn er ook nog
andere mogelijkheden: de verteller kan dezelfde gebeurtenissen op een later tijd‐
stip nog eens vertellen. Met wijsheid achteraf en nieuwe ervaringen krijgen
gebeurtenissen vaak een nieuwe betekenis. Een verteller kan ‘zachter’ zijn gewor‐
den of juist harder oordelen. Ook kunnen geïnterviewden langere tijd worden
gevolgd, om te kijken hoe zij hun levensverhaal of dat van de groep door de tijd
heen vertellen en nieuwe gebeurtenissen eraan toevoegen.

Andere vertellers – Vervolgens kan aan andere vertellers worden gevraagd om een
verteld of cultureel courant verhaal na te vertellen. Het is niet vreemd dat inter‐
viewers, zonder dat ze erom vragen, van verschillende onderzochten over
dezelfde gebeurtenissen horen (Gabriel, 2000). In veel cultuuronderzoek is het
echter gebruikelijk om mensen uit dezelfde groep te bevragen, maar daarmee
komen ze uit op vrij vergelijkbare versies van verhalen. De narratieve
criminologie, zoals deze zich in het begin presenteerde, ging uit van overtreders.
Er is echter absoluut geen reden om niet ook met anderen mee te kijken naar

7 Enkele van die voorstellen heb ik ook bij narratieve criminologen al langs zien komen, maar de
meesten lijken er vooral in te geloven dat verrijking moet komen uit etnografische observatie.
Hoewel ik een groot voorstander ben van etnografie, denk ik dat de afzonderlijke methoden die
eraan bijdragen en die ook afzonderlijk worden toegepast, ook afzonderlijke aandacht behoeven.
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(dezelfde) gebeurtenissen – perspectieven van bijvoorbeeld slachtoffers zijn
bijvoorbeeld ook al in beeld gekomen (Pemberton, Mulder & Aarten, 2019; Walk‐
late et al., 2018). Daar waar groepen met elkaar in strijd zijn, wordt duidelijk dat
interpretaties verschillen van groep tot groep, niet in de laatste plaats omdat
betekenisgeving samenhangt met toekomstig handelen. In de rechtsketen is
tegengestelde verhalen beluisteren daarentegen de standaardpraktijk. Daar gaat
het aan de lopende band om verhalen die elkaar tegenspreken (Haket, 2007). Het
is interessant om zowel medestanders als tegenstanders te vragen gebeurtenissen
na te vertellen.

Samenvertellingen – Vervolgens kunnen verhalen ook samen worden verteld (Ochs
& Capps, 2001). Het betrekken van publiek kan ook in (groeps)interviews en
zorgt voor andere verhalen, maar ook het anders betrekken van publiek is een
mogelijkheid. Bij gebeurtenissen waar een groep bij aanwezig was, kan de groep
het verhaal navertellen. Dat levert een andere dynamiek op dan het standaard
interviewverhaal. Vertellen van verhalen in dialoogvorm zorgt voor verrijking van
het perspectief, hoewel een bepaalde versie alternatieve versies kan domineren.
Daarom is het aan te bevelen om aanwezigen ook apart te bevragen, uiteraard ook
een manier waarop in de justitiële keten gezocht wordt naar inconsistenties. Dit
levert ook de mogelijkheid om een mozaïek van verhalen afkomstig uit een groep
te maken. Dit stelt de onderzoeker vervolgens in staat om overeenkomsten en
verschillen in kaart te brengen (vgl. Presser en Sandberg, 2015).

Recontextualiseren – De verteller kan ook worden gevraagd om gebeurtenissen in
een andere (bredere, of juist beperktere) setting te plaatsen. Zo’n setting geeft
mede kleur aan de gebeurtenissen als geheel. Burke (1969) legde al lang geleden
uit hoe nadruk op setting, actor of gebeurtenissen de verantwoordelijkheid kan
helpen verplaatsen. Als je de setting veel gewicht geeft, verschuift de rol van acto‐
ren bijvoorbeeld naar de achtergrond. Een setting met veel gewicht (bijv. een cri‐
sis) bepaalt immers in hoge mate het handelen dat erin mogelijk is. Een andere
manier om verhalen te recontextualiseren is door te vragen naar vergelijkbare
gebeurtenissen. In de verhaaltheorie wordt wel gesproken van second stories
(Sacks, 1992; Van Hulst & Ybema, 2020). Als iemand een verhaal vertelt, weet een
ander vaak wel een verhaal te vertellen dat daarop lijkt, qua thema of plot. Uiter‐
aard hangt het vertellen van een tweede verhaal voor een groot gedeelte af van de
ervaringen van de tweede verteller, maar ook van de context waarin de vertelling
plaatsvindt en de mensen die erbij betrokken zijn.

Andere media – Het mondelinge interview is slechts één medium om verhalen te
vertellen. Er zijn ook andere media waarmee verhalen worden verteld (Barthes,
1984). Tegenwoordig worden gebeurtenissen natuurlijk aan de lopende band in
verkorte vorm op sociale media naverteld. Buiten verbale mogelijkheden om
verhalen te vertellen, kunnen verhalen ook worden verbeeld (zie ook Presser en
Sandberg, 2015). Er zijn hierin vele mogelijkheden. Tekenen en spreken met of
over foto’s wordt al regelmatig gebruikt door sociaal wetenschappers. Criminolo‐
gen kunnen de mensen die ze interviewen uitnodigen om een of meerdere van die
andere vormen te gebruiken in interviews.
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Niet-vertelde verhalen – De vraag die onderzoekers zich altijd moeten stellen, is in
hoeverre er ook niet-vertelde verhalen zijn. Narratieve criminologen zijn daar ook
al gevoelig voor (Sandberg, 2016; Presser & Sandberg, 2019), hoewel ze nog niet
uitleggen hoe interviewers daarop in kunnen spelen. De cultuur die wordt onder‐
zocht, kan bepaalde versies van gebeurtenissen bewust of onbewust uit het zicht
houden (Ewick en Silbey, 1995). Het zoeken van buitenstaanders of tegenstan‐
ders om andere versies boven water te krijgen kan dat probleem niet altijd oplos‐
sen, omdat er mogelijk geen getuigen van die andere versies (meer) te vinden
zijn.8

Tot slot

De afgelopen tien jaar heeft de narratieve criminologie zich gemanifesteerd als
een stroming die zich richt op de rol van vertellen en het delen van verhalen in
criminaliteit (Sandberg & Ugelvik, 2016). Verhalen en vertellen, stellen de onder‐
zoekers in deze stroming in navolging van vele anderen, zijn belangrijk om in
kaart te brengen. Het vertellen van verhalen is een vitale manier waarop mensen
betekenis geven. Criminologen doen er inderdaad goed aan verhalen en vertellen
serieus te nemen en te onderzoeken. Narratieve criminologie biedt hiervoor
handvaten en inspiratie. Waar het gaat over verhalen in interviews, ben ik van
mening dat de opvatting van de grondleggers van de narratieve criminologie ook
beperkend kan werken. Gezien vanuit een betrokken criminologie, die er alles aan
doet om de mensen die ze volgt te begrijpen en hun handelen te contextualiseren,
is er meer mogelijk dan de grondleggers van de narratieve criminologie suggereer‐
den.
Veel studies van cultuur en culturen halen hun kracht uit de onderdompeling die
de onderzoeker heeft genoten in de context van de onderzochten. Empathie en
begrip worden geboren uit ervaring en verplaatsing. Daarbij is herhaling van
groot belang. We leren om te zien wat de mensen die we onderzoeken zien door
het herhaaldelijk zelf te zien, te horen of te ervaren. Dat maakt etnografie, niet
slechts als set methoden, maar ook als interpretatieve sensibiliteit zo belangrijk
(Yanow, Ybema & Van Hulst, 2012). Die sensibiliteit geldt ook voor het spreken
met onderzochten. Door in te zien dat het interview zelf een context is waarin
geïnterviewden reageren en anticiperen op de interviewer, vragen we aandacht
voor het belang van het onderzoeksinstrument in de productie van data, maar
uiteindelijk zijn we (ook narratieve criminologen) niet zozeer geïnteresseerd in
die interviewcontext. We zijn geïnteresseerd in de manier waarop bepaalde
mensen betekenis geven aan hun ervaringen en hun identiteit vormen. Daarbij is
de interviewcontext slechts een hulpmiddel om onze kennisproductie efficiënt te
maken of te verrijken. Vooral in het verrijken is meer mogelijk. De interviewme‐
thode levert onderzoekers daarvoor mogelijkheden die veelal onbenut blijven. In

8 Ook op het vlak van analyse is veel te halen voor criminologen. Bekend is natuurlijk het toe‐
passen van verschillende theoretische perspectieven op een verhaal (Rhodes 2000), zoals dat ook
al lang voor de bestudering van gehele cases gold (Allison 1972).
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tabel 1 zijn de mogelijkheden, zoals ik ze in de vorige sectie heb besproken, ver‐
kort weergegeven. 
Opgemerkt moet worden dat deze vormen van verrijking niet zozeer aan een van
de drie besproken opvattingen verbonden zijn. Hoewel ze wel een bepaalde scep‐
sis suggereren tegenover het idee dat door middel van interviews de waarheid kan
worden vastgesteld, kan het verrijken ook laten zien dat er veel convergentie en
complementariteit zit tussen verschillende interpretaties. Ten slotte is dit over‐
zicht zelf uiteraard ook beperkt, alleen al omdat de interviewmethode slechts één
manier is om aan onderzoeksdata te komen. Het zou daarom goed zijn om wat ik
hier betoog ook te doordenken vanuit andere methoden en hun wisselwerking,
zoals die bijvoorbeeld in de etnografie ontstaat. Ook hiervoor kunnen we de
komende tijd het een en ander verwachten van narratieve criminologen. Ik hoop
dat zij het met mij eens zijn dat onze onderzoeksmethoden ons meer te bieden
hebben dan het soms lijkt.
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