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Narratief onderzoek
Anneke Sools*
Het narratieve onderzoek vormt een divers, interdisciplinair en snel groeiend
onderzoeksveld. In dit artikel spreek ik vooral over een narratieve benadering.
Narratief onderzoek verwijst namelijk in de eerste plaats naar een metatheoretische stroming of benadering, die niet specifiek aan een discipline is gebonden.
Van narratief onderzoek kan ook sprake zijn als verhalen dienen als data, of als
een narratieve wijze van interpreteren wordt gehanteerd. Qua onderzoeksonderwerp zijn sommige onderzoekers geïnteresseerd in het vergelijken van verhalen
van bepaalde groepen, culturen of historische periodes, terwijl andere geïnteresseerd zijn in de ontwikkeling van de menselijke competentie tot het vertellen en
begrijpen van verhalen of in de manier waarop identiteit vorm krijgt in persoonlijke verhalen.
Narratief onderzoek is zelden verklarend van aard. Naast veel beschrijvend onderzoek heeft narratief onderzoek wel vaak een emancipatoire doelstelling, gericht
op stem geven aan ontbrekende of gemarginaliseerde verhalen of op het genereren van nieuwe of alternatieve verhalen. Verhalen worden dan ingezet als vehikel
voor sociale of persoonlijke verandering. Narratief onderzoek is dan ook bij uitstek een onderzoeksvorm waarin theorie en praktijk nauw op elkaar betrokken
worden. Narratief kan naast een onderzoeksmethode ook verwijzen naar een
praktijkmethode, bijvoorbeeld in onderwijs, geneeskunde, verpleegkunde of
maatschappelijk werk. In narratieve therapie bijvoorbeeld wordt gewerkt met de
identiteitsvormende en actorschapbevorderende functie van verhalen.
Wat is eigenlijk een ‘narratief’ of verhaal? Grofweg kan een onderscheid worden
gemaakt tussen een structurele en een procesmatige definitie. Bekende voorbeelden van structurele definities zijn de aristotelische opvatting van het narratief als
een verhaal met een begin, midden en einde, de laboviaanse opvatting van een
narratief bestaande uit een oriëntatie, samenvatting, complicerende handeling,
resultaat of oplossing, evaluatie en coda, en de pentad (vijfhoek) van Burke,
waarin naar voren komt wie, wat, waar, waartoe en waarmee gedaan hebben in
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een gebeurtenis of een verhaal. Onderzoek waarin het betekenisverleningsproces
van het vertellen van verhalen vooropstaat, richt de aandacht op wat verhalen
doen en hoe ze werken (Mishler, 1986; Langellier & Peterson, 2004; Peterson &
Langellier, 2006), op zogeheten levende verhalen (Ochs & Capps, 2001) en op
non-lineaire, incoherente, collectieve, plotloze, speculatieve verhalen aangeduid
als ante-narrative (Boje, 2001) of kleine verhalen (Georgakopoulou, 2006; Bamberg, 2006).
Voor degenen die het hier geschetste uiterst boeiende, complexe en snel groeiende narratieve onderzoeksveld willen verkennen of zich verder erin willen verdiepen, geef ik in dit artikel enkele richtingaanwijzers. Voor het bestek van dit
artikel pretendeer ik geen uitputtend overzicht te geven, maar beperk ik me tot
overeenkomsten en verschillen op hoofdlijnen. Ik begin met een schets van de
historische ontwikkeling van het narratieve onderzoek aan de hand van vier narratieve wendingen in de afgelopen eeuw. Daarna ga ik dieper in op de narratieve
benadering in de sociale wetenschappen door verschillende dimensies binnen dit
veld te bespreken. Tot slot identificeer ik enkele uitdagingen in het narratieve
onderzoek om de richting waarin dit veld zich aan het ontwikkelen is, te duiden.
Historische ontwikkeling van de narratieve benadering
Op de vraag wanneer en hoe een narratieve benadering in de sociale en geesteswetenschappen is ontstaan, zijn verschillende antwoorden mogelijk. Matti Hyvärinen, organisator van de Travelling concept of narrative-symposia en -boekenserie
(2006, 2011), beargumenteert dat narrativiteit weliswaar al sinds Aristoteles
schreef over de tragedie en andere genres onderdeel van wetenschappelijke studie
is, maar dat het tot de jaren zestig van de vorige eeuw duurde voordat verhalen en
narrativiteit (als eigenschap van de menselijke werkelijkheid) op zichzelf onderwerp van studie werden. Dit gebeurde niet in één overzichtelijke narratieve wending, maar volgens Hyvärinen (2010) in ten minste vier narratieve wendingen
(narrative turns). Deze vier, niet noodzakelijk chronologisch op te vatten, wendingen hebben elk een eigen houding ten opzichte van ‘narratief’ en een eigen
agenda.
De eerste narratieve wending vond plaats in de literaire theorie en narratologie in
de jaren zestig. Het concept narratief wordt hierin opnieuw doordacht en geëvalueerd als genre met relevantie voor allerlei media (onder andere boeken, film,
objecten als glas in lood, mondelinge conversaties en stripboeken). Kenmerkend
voor deze wending zijn de wetenschappelijke ambities en retoriek, wat onder
andere tot uitdrukking komt in het geloof dat verhalen kenbaar en te beschrijven
zijn. Centrale auteurs zijn Roland Barthes en Mieke Bal.
De tweede narratieve wending is die in de historiografie. Historici waren, zeker
aanvankelijk, niet zozeer geïnteresseerd in een methode om verhalen te analyseren. Belangrijker voor hen was het problematiseren van zowel het narratieve
karakter van het historische bronnenmateriaal als het proces van geschiedschrijving zelf in termen van de productie van verhalen. Zou de historicus zich vooral
moeten richten op een feitelijke waarheid, waarbij verhalen dan een bron van ruis
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vormen? Of hebben verhalen en fictie een eigen, net zo belangrijke waarheid? En
als de historicus zelf wordt beschouwd als verhalenverteller, welke eisen stelt dit
dan aan diens narratieve activiteit en reflectief vermogen? Prominente historici
met uiteenlopende posities in kwesties aangaande de relatie tussen fictie en werkelijkheid zijn Alan Munslow, Hayden White, Louis Mink en Anna Green.
De derde wending, met de intrede van het verhaal als metafoor in de sociale
wetenschappen in de jaren tachtig, is (anders dan de eerste wending met haar
wetenschappelijke pretenties) juist ingezet als alternatief voor en kritiek op de
dominante empirische wetenschap. De wenselijkheid van een al te sterke polarisatie en afzetten tegen de mainstreamwetenschap wordt echter niet door iedereen
ondersteund. Sommige onderzoekers stellen nadrukkelijk het humaniserende en
emancipatoire potentieel van narratief onderzoek voorop en zijn minder geïnteresseerd in traditionele normen voor wetenschappelijkheid (Klasien Horstman en
Mark Freeman). Anderen, niet toevallig vaak psychologen voor wie legitimatieissues steeds een grote rol hebben gespeeld, proberen zich te verhouden tot meerdere publieken en doelstellingen. Zij proberen criteria te ontwikkelen die het
unieke karakter van narratief onderzoek recht doen, maar die tevens een bredere
legitimatie bieden en communicatie met de mainstreamwetenschap mogelijk
maken (Amia Lieblich, Brian Schiff en Anneke Sools).
Tot slot signaleert Hyvärinen (2010) een bredere sociale en culturele wending op
drie punten. Ten eerste is er een verschuiving opgetreden van een wetmatigheidsdenken naar een historisch en narratief denken. Ten tweede constateren filosofen
als Lyotard ‘het einde van de Grote Verhalen’ in de westerse samenleving. Ten
derde nemen persoonlijke verhalen een steeds prominentere plaats in, wat enerzijds terug te zien is in de opkomst van de moderne roman en anderzijds in de
stroom aan persoonlijke ontboezemingen in de populaire media. De populariteit
van verhalen is ook zichtbaar in de explosie van verhalenmethodieken en verhalencursussen, bijvoorbeeld in de zorg- en welzijnssector in Nederland. De sociaalculturele wending vraagt om zorgvuldige analyse van bijvoorbeeld de humaniserende en democratiebevorderende mogelijkheden van de verspreiding van
persoonlijke verhalen via internettoepassingen versus het ontstaan van nieuwe
vormen van controle en uitsluiting.
De narratieve benadering in de sociale wetenschappen1
Binnen de narratieve benadering in de sociale wetenschappen kunnen verschillende, soms tegenstrijdige of moeilijk verenigbare stromingen worden onderscheiden, die samenhangen met verschillende historische wortels en theoretische
posities. In de inleiding van Doing narrative research (Squire, Andrews & Tamboukou, 2008) identificeren de auteurs twee historische voorlopers van narratief
onderzoek in de sociale wetenschappen. Ten eerste zijn dat wat zij ‘humanistische’2 benaderingen noemen, gekenmerkt door een holistische, persoonsgerichte
aanpak, met veel aandacht voor individuele casestudies, biografieën en levensverhalen. Ten tweede onderscheiden zij een verzameling (post)structuralistische,
postmoderne en deconstructionistische benaderingen, waarin de aandacht veel
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meer uitgaat naar vloeibare verhalen en contradicties, onbewuste naast bewuste
betekenisverlening en machtsstructuren waarin persoonlijke verhalen betekenis
krijgen. Het moet worden opgemerkt dat deze laatste noemer erg grof is, en geen
recht doet aan de grote verschillen tussen bijvoorbeeld structuralistisch en
(de)constructief onderzoek.
Toch is het onderscheid tussen de humanistische en poststructuralistische stromingen relevant, al is het maar vanwege het verschil in subjectopvatting. Respectievelijk gaat het om een heel, enkelvoudig, reflectief subject versus een meervoudig, gefragmenteerd subject waarbij de mogelijkheid tot reflectief actorschap ter
discussie staat. De artikelen van Gerben Westerhof (2008) ‘De analyse van levensverhalen’ en Sermijn, Loots en Devlieger (2009) ‘Het onderzoeken van verhalen
over het zelf’, zoals eerder verschenen in de rubriek ‘Stromingen’ van KWALON,
kunnen respectievelijk in deze twee stromingen worden gesitueerd.
Er zijn ook onderzoeken waarin een tussenpositie wordt ingenomen. Met behulp
van een dialogische subjectopvatting worden convergerende en divergerende
bewegingen van het zelf daarin samengebracht. Voorbeelden hiervan zijn The dialogical self van Hermans en Kempen (1993) en andere bakhtiniaans geïnspireerde,
dialogische benaderingen (Bakhtin, 1981).
Naast het verschil in subjectopvatting zijn er nog meer theoretische verschillen in
positie te onderscheiden binnen de narratieve benadering in de sociale wetenschappen. Een informatief overzicht van theoretische posities binnen de narratieve benadering in de sociale wetenschappen ontleen ik aan Mark Freeman
(2003). Zijn beschrijving van overeenkomsten3 en verschillen binnen de narratieve psychologie aan de hand van zes dimensies is meer algemeen bruikbaar. De
zes dimensies geven inzicht in continua, waarop onderzoekers impliciet of expliciet posities innemen ten aanzien van deels elkaar rakende en overlappende
vraagstukken. Ik maak hieronder een onvermijdelijk wat ongenuanceerde want
beknopte samenvatting van de zes dimensies, waarbij ik drie in mijn optiek
samenhangende dimensies in onderlinge samenhang behandel.
Deze drie dimensies betreffen verschillende aspecten van de relatie tussen ervaring en taal. Ten eerste gaat het om de vraag naar de rol die verhalen en lichamelijkheid spelen in de ervaring van een zelf. Specifiek verwijst Freeman (2003) hier
naar Crossleys onderzoek over ziekte-ervaringen (2000). Zij is kritisch over een
eenzijdig linguïstische benadering, waarin lichamelijke en psychologische processen worden gereduceerd tot een product van taal. Ten tweede onderscheidt Freeman een meer algemene narrativiteitsdimensie, die betrekking heeft op de vraag
of het leven inherent narratief te noemen is. Hebben mensen tenminste een streven om het leven te ervaren als ordelijk, coherent en als eenheid? Of dienen verhalen vooral om orde aan te brengen in de chaos van het leven, en leveren ze niet
meer dan een illusie van controle en coherentie? En hoe wenselijk zijn coherentie
en eenheid eigenlijk voor de ervaring van zin of welbevinden?
Gezien de belangrijke rol die taal speelt in narratief onderzoek, zou je verwachten
dat de linguïstische dimensie een grote rol speelt. Dit blijkt echter lang niet altijd
het geval. Daarom onderscheidt Freeman een derde aan taal gerelateerde dimensie, die betrekking heeft op een spanning tussen onderzoek naar (1) de rijkheid en
diepgang van menselijke ervaringen van veelal getraumatiseerde of lijdende men-
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sen van vlees en bloed, waarbij taal wordt beschouwd als expressiemiddel over
deze ervaringen, en (2) taalpraktijken, waarbij onderzocht wordt hoe subjecten
worden geproduceerd in discursieve praktijken. Gesimplificeerd samengevat gaat
het om een accentverschil in interesse in het wat van verhalen versus het hoe van
vertellen. Freeman impliceert met deze grove indeling overigens niet dat humanistische ‘expressivisten’ geen aandacht voor de situatie van het vertellen zouden
hebben of verhalen als een transparant medium beschouwen. Noch wil hij impliceren dat de ‘productivisten’ zich niet om mensen en menselijkheid zouden
bekommeren. Hij beoogt met name de discussie op scherp te zetten over wat nu
op het spel staat in beide typen narratief onderzoek.
Een vierde dimensie betreft het vraagstuk van de mogelijkheid tot actorschap en
subjectiviteit, meer specifiek de capaciteit om via verhalen ervaring en zelf vorm
te geven. Vragen betreffen de rol die verhalen spelen in het scheppen van ruimte
of het beperken hiervan; hoe de mogelijkheid tot het accepteren, onderhandelen
of weerstand bieden tegen dominante culturele verhalen gedacht kan worden; hoe
‘nieuwe’ verhalen kunnen ontstaan en hoe ‘nieuw’ die eigenlijk zijn. In het verlengde hiervan betreft een vijfde dimensie de vraag welke plek toe te kennen aan
onbewuste processen. Hoe kunnen we vertrouwen wat iemand vertelt, uitgaande
van het feit dat verhalen potentieel net zoveel verhullen als onthullen? Welke
hermeneutische strategie kan hierbij behulpzaam zijn?4
In de zesde dimensie ten slotte staat de vraag centraal hoe om te gaan met gesitueerdheid. Zijn verhalen vooral interessant als unieke gevallen op zichzelf, zonder pretentie van een algemenere waarheid? Is het niet juist het samengaan van
het particuliere en het algemene in verhalen dat narratief onderzoek interessant
maakt? Maar wat is precies overdraagbaar of generaliseerbaar en hoe kunnen we
dat weten, zeker als het uitgangspunt is dat een bepaald verhaal het product is
van een specifieke locatie en interactie? Vanuit deze optiek wordt in narratief
onderzoek vaak veel aandacht besteed aan de situatie, het publiek en de rol van de
interviewer/onderzoeker in hoe een bepaald verhaal tot stand komt. Zeker wanneer het emancipatoire of transformatieve potentieel van verhalen vooropstaat,
wordt reflectie op de coconstructie tussen onderzoeker en onderzochte van groot
belang.
Trends en uitdagingen voor de toekomst
Er is een aantal technologische ontwikkelingen die nieuwe vragen oproepen en
mogelijkheden en uitdagingen inhouden voor het narratieve onderzoek. Ik denk
bijvoorbeeld aan technologische ontwikkelingen op het terrein van digitale media,
die nieuwe mogelijkheden bieden op het gebied van dataverzameling en educatie.
Maar hier liggen ook uitdagingen ten aanzien van het theoretiseren van nieuwe,
digitale genres zoals blogs, sms- en chatverkeer mede met het oog op hun democratiserende of juist dehumaniserende potentieel. Verder maken ontwikkelingen
in het hersenonderzoek het mogelijk claims dat de mens een verhalenverteller is
neurologisch nader te onderzoeken, wat de legitimiteit van narratief onderzoek
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verder kan versterken, maar mogelijk ook tot interessant interdisciplinair onderzoek kan leiden.
Daarnaast zijn in deze inleiding op de narratieve benadering in de sociale en geesteswetenschappen verschillende vraagstukken aan bod gekomen, die steeds
opnieuw doordenking vragen. Tot besluit licht ik twee van deze vraagstukken
eruit om hun actuele relevantie en urgentie scherper te verwoorden en de uitdagingen voor de toekomst te verhelderen.
Het eerste vraagstuk betreft de spanning tussen op humanisering gerichte en op
verwetenschappelijking gerichte benaderingen. Freeman heeft op verschillende
plekken zijn zorg geuit dat een nadruk op methode en nauwkeurigheid ten koste
gaat van het humaniserende potentieel en existentiële karakter van narratief
onderzoek. Dit hoeft echter niet zo te zijn, zeker als niet natuurwetenschappelijke
maar geesteswetenschappelijke methoden en criteria voor wetenschappelijkheid
worden aangehouden (Hyvärinen, Korhonen & Mykkänen, 2006; Hyvärinen,
Hydén, Saarenheimo & Tamboukou, 2010). Het lijkt mij de moeite waard om via
een open, flexibele systematiek de wetenschappelijke status van het narratieve
onderzoek te versterken, zonder afbreuk te doen aan het emancipatoire en transformatieve potentieel. Het vereist nadere doordenking van de competentie van
narratieve onderzoekers en samenwerking van onderzoeksteams om dit ambitieuze project te realiseren (Sools, 2010).
Dit vraagstuk kan worden aangescherpt aan de hand van de verschuiving van een
nadruk op coherentie, congruentie, structuur en grote verhalen naar incoherentie, incongruentie, aandacht voor het vertelproces en kleine verhalen.5 Wat zijn
de consequenties van deze verschuiving? Wat kunnen geavanceerde literaire, linguïstische en hermeneutische analysestrategieën bijdragen aan humaniseringsvraagstukken en praktijkverandering? Wanneer werken dergelijke strategieën
ontwrichtend of ondermijnend? Wanneer is verandering, instandhouding of ontwrichting van verhalen wenselijk of gerechtvaardigd? Wat kunnen we leren van
een vergelijking tussen een literaire tekst en een ‘levende’ tekst? En gaat het hier
om een absoluut of gradueel onderscheid, zoals Bakhtin stelt?6
Een tweede vraagstuk komt voort uit de zogenoemde relationele wending (relational turn), waarin steeds meer aandacht komt voor de coconstructie van verhalen. Terugkerende thema’s zijn de autoriteit van de ervaring in relatie tot die van
de expert en wat de consequenties zijn van het uitgangspunt dat de mens een relational being is (Gergen, 2009). Deze ‘oude’ thema’s in narratief onderzoek blijven
actueel en vragen steeds opnieuw en wellicht radicaler doordenking en uitwerking
in concrete onderzoeken. Hoe kunnen we een vorm geven aan de relaties met participanten in een narratieve handelingsonderzoekscontext, in onderzoek met elitegroepen of in onderzoek onder gewelddadige groepen? Wat betekent het dan
om een vulnerable observer (Behar, 1996) of wellicht een kwetsbare én krachtige
participant te zijn als onderzoeker? Welke competentie vereist de relatie met professionals die in toenemende mate belangrijk worden vanwege de validering, kennisvalorisatie en bruikbaarheid van narratief onderzoek? Hoe verhouden vaak
tijdrovende relationele onderzoeksdesigns zich tot op efficiency gerichte contexten? Hoe kunnen we ons verhouden tot wetenschappers binnen en buiten de
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eigen discipline, wat urgenter wordt naarmate de interdisciplinariteit, complexiteit en het belang van tweede- en derdegeldstroomonderzoek toeneemt?
Tegen de achtergrond van de relationele wending is de oprichting van verschillende netwerken en tijdschriften, gespecialiseerd in narratief onderzoek, een welkome ontwikkeling. Nederland kan zich verheugen in een opleving van het narratieve onderzoek en de oprichting van een Nederlands Netwerk voor Narratief
Onderzoek in 2010. Een uitdaging voor dit netwerk is om te onderzoeken wat
mogelijk het eigen karakter is van narratief onderzoek in Nederland, waarbij tegelijkertijd aansluiting gezocht wordt bij verwante kwalitatieve onderzoeksbenaderingen en bij het internationale narratieve onderzoek. Het streven is daarbij dat
het bundelen van de krachten en het samenbrengen van veel tot nu toe relatief
geïsoleerd opererende onderzoekers of onderzoeksgroepen samengaat met
behoud van de onderlinge diversiteit. Het in kaart brengen van wat de explosie
aan veelbelovend narratief onderzoek heeft opgeleverd en op kan leveren, bijvoorbeeld voor praktijkontwikkeling,kan bijdragen aan de verheldering van de
identiteit en van de opbrengst van dit jonge onderzoeksveld.
Noten
1

2

3

Centrale publicaties die het ontstaan van de narratieve benadering in de sociale
wetenschappen markeren en nog steeds zeer de moeite waard zijn om te lezen zijn
Actual minds, possible worlds (1986) en Acts of meaning (1990) van Jerome Bruner, de
bundel The storied nature of human conduct (1986) met Theodore Sarbin als redacteur,
Donald Polkinghornes Narrative knowing in the human sciences (1988), Research interviewing. Context and narrative van Elliot Mishler (1986), Narrative analysis van Catherine Kohler Riessman (1993), Rewriting the self (1993) van Mark Freeman, en Narrative methods for organization and communication research (Boje, 2001). Onmisbaar voor
een goed begrip van de invloed van de hermeneutiek op de narratieve benadering ten
slotte is het werk van Paul Ricoeur en dan met name Time and narrative (1984).
Met humanistische onderzoekers bedoelen Squire et al. (2008) naoorlogse psychologen en sociologen zoals Fromm, Rogers en Erikson. De poststructuralistische, postmoderne en deconstructivistische stromingen kunnen echter net zo goed humanistisch
worden genoemd, in zoverre deze aanduiding betrekking heeft op de kritische doordenking van de condition humaine.
Een voorbeeld van een overeenkomst binnen mijn eigen discipline, de narratieve psychologie, is de opkomst van een narratieve benadering als reactie op de behaviouristische en cognitieve psychologie en als alternatief voor een veelal kwantitatieve, nomothetische, empirisch-analytisch georiënteerde wetenschap (hoewel opgemerkt moet
worden dat er ook kwantitatieve benaderingen van narratief onderzoek bestaan, zie
bijvoorbeeld Elliot, 2005). De inzet is om de ‘levende, liefhebbende, lijdende, stervende mens’ terug te plaatsen in het hart van de psychologie (Freeman, 1993, 2005).
Een andere, maar op dit punt vergelijkbare positionering is van de narratieve psychologie als alternatief voor de discursieve psychologie en discoursanalyse, die eenzijdig
wordt geacht omdat hierin het subject van vlees en bloed verdwijnt (Crossley, 2000).
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4

5

6

Ruthellen Josselson (2004) verwijst in dit verband naar twee aan Ricoeur ontleende
hermeneutische posities. De eerste positie is gericht op het zo veel mogelijk recht
doen aan de betekenisverlening zoals bedoeld door een verteller versus een positie
gericht op het demystificeren van latente betekenissen. De twee doelstellingen, stem
geven en deconstrueren, gaan gepaard met verschillende opvattingen over onderzoeksethiek. Voor sommigen is een demystificerende benadering waarin de interpretatie
ver afstaat van of ingaat tegen de betekenisverlening van de verteller, niet gerechtvaardigd of zelfs een vorm van geweld. Voor anderen biedt puur beschrijvend onderzoek te weinig inzicht in of perspectief op doorbreking van bestaande machtsstructuren, sociale ongelijkheden of op een zinvoller en humaner leven.
Een voorbeeld van die verschuiving is het werk van Georgakopoulou (2006), Bamberg
(2006) en Ochs en Capps (2001), waarin kleine, levende verhalen centraal staan en
waarin discours- en conversatieanalyse hun intrede doen in narratief onderzoek. Een
ander voorbeeld is de recentelijk verschenen bundel Beyond narrative coherence (Hyvärinen et al., 2010).
In Nederland biedt het werk van Mieke Bal, Maaike Meijer, Rosemarie Buikema en
Anthonya Visser mogelijk relevante ingangen voor dit project.
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