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Het is helemaal in: narratives. Of in goed 

Nederlands: narratieven. Tot voor kort was

het alleen een bijvoeglijk naamwoord: narra-

tieve psychologie en de narratieve methode.

Verhalend, of door middel van een verhaal.

Maar sinds een tijdje is het ook een zelfstan-

dig naamwoord: het narratief.  Het sterke

verhaal, of beter: het verhaal dat je identi-

teit definieert. En dat laat zien hoe goed je

bent. Dat het begrip opgeld doet hangt

samen met het groeiende inzicht dat je beter

een goed verhaal kunt hebben dan een lijstje

dat met harde criteria poogt aan te tonen

waarom je er toe doet. Objectief, trans-

parant, reproduceerbaar – maar niet overtui-

gend. En dat laatste is een goed verhaal wel. 

Een mooi verhaal hoeft niet waar te zijn. Se non è

vero, è ben trovato, zeggen ze in Italië als je een 

onwaarschijnlijk verhaal opdist dat door een 

verrassende uitkomst of  een bijzondere plot toch

de aandacht trekt en in het geheugen blijft 

hangen. Elke kwakzalver weet dat en heeft een

overtuigend verhaal waar de goedgelovigen 

intrappen.  De phishing mail die u uw wachtwoord

aftroggelt is van hetzelfde laken een pak. Is 

elke verteller van overtuigende verhalen dan 

onbetrouwbaar? Natuurlijk niet, maar het lijkt 

er wel eens op dat we als geotechnici zo bang 

zijn voor kwakzalver te worden gehouden, dat we

maar helemaal geen verhalen meer vertellen en

ons beperken tot de droge feiten. Dat is het 

andere uiterste en een gemiste kans. Puur zake-

lijke en rationele mededelingen wekken niet gauw

enthousiasme op voor ons vakgebied, met goede

verhalen maken we meer kans.    

Wat is nou een goed verhaal? Er is niet één model

voor het goede verhaal. Het hangt van de omstan-

digheden,  het onderwerp en de toehoorder af.

Een wetenschappelijke presentatie op een confe-

rentie kan een goed verhaal zijn als de toehoorders

mede-wetenschappers zijn. Zo’n verhaal presen-

teert een hypothese, doet verslag van het hoe en

wat van het onderzoek, beschrijft mitsen en maren

en trekt uiteindelijk een conclusie. De collega-

wetenschapper, die het naadje van de kous wil

weten, vindt het een goed verhaal maar alle 

anderen hebben dan al lang afgehaakt.  

Een journalistiek artikel in een krant is anders. 

Het begint met een –liefst verrassende– conclusie

en pelt dan geleidelijk af naar steeds meer detail,

in de wetenschap dat de niet-specialistische lezer

afhaakt en naar wat anders zapt zodra de span-

ningsboog op is – en dat kan heel  snel zijn. En in

de wetenschap dat de opmaakredacteur gewoon

het onderste stuk van het artikel afknipt als de

ruimte op is. Als je een geotechnisch verhaal ver-

telt aan een niet-vakgenoot is dat nog niet zo’n

slechte strategie. Wanneer je ziet dat je toehoor-

der afhaakt, stop je met je verhaal of je vraagt naar

zijn reactie. Wel opletten dus of je toehoorder

non-verbaal (of zelfs verbaal – maar jij hoort niks)

te kennen geeft dat het wel genoeg is.  

Een ander model om je verhaal vorm te geven is

het klassieke sprookje: er is een prinses, een boze

stiefmoeder, een held, en een happy end. Bij 

ons is de prinses het prestigeproject – de Noord-

Zuidlijn, het aquaduct onder de Oude Rijn of de

boulevard in Scheveningen – de boze stiefmoeder

is de ondergrond die steeds weer slinkse streken

met ons uithaalt, en de held de geotechnicus, 

uiteraard. Een sprookje is er niet om te overtuigen,

het pretendeert een levenswijsheid weer te

geven. Ga niet mee met vreemde mannen, laat je

niet kisten door een boze stiefmoeder, dat soort.

Een sprookje is een cultuurdrager die levenswijs-

heden uitdraagt en door je verhaal te beginnen

met “Er was eens ...” plaats je je verhaal in de 

traditie van de sprookjesverteller – wat je gaat

zeggen is gewoon een levenswijsheid. Daarom is

de sprookjesvorm geschikt om geotechniek in de

schijnwerpers te zetten zonder meteen de indruk

te geven dat je je waar probeert te verkopen.

Wat zijn nog meer elementen van een overtuigend

verhaal? In de Griekse oudheid had Aristoteles het

al over Ethos, Pathos en Logos. Ethos is je toehoor-

der doen geloven dat jij als verteller een goed

mens bent, want dan zal je verhaal ook wel klop-

pen. Vrij vertaald: als je project bijdraagt aan de

welvaart of het welzijn van Nederland of de 

wereld moet je wel een goed mens zijn, dus leg 

nadruk op wat het project bijdraagt aan de maat-

schappij. Pathos is de emotie, hoe knap het is

(u herinnert zich de foto van de boormachinist van

de NZ-lijn ‘Ik boor hier in een puddingbroodje!’). 

Trots is een krachtige drager van een goed verhaal.

De grootsheid van het project, hoe diep de bouw-

put, hoe dicht bij de belendingen, hoe zwaar de

trein over de paalmatras, hoe slim ingepast in 

de binnenstad of zelfs in een bestaand gebouw. 

En hoe slinks de ondergrond weer eens was. 

Emotie van de verteller zelf helpt ook, een verhaal

dat je zelf hebt meegemaakt is gemakkelijker 

dan iets van-horen-zeggen – maar ook daar kun je

een verhaal van maken. En bouw de spanning op,

werk naar een climax toe, verval niet in een “en

toen, en toen”- stijl. Logos, tenslotte, is de ratio-

nele kant van de zaak, dat we uit kunnen rekenen

dat het klopt. Is meestal niet de meest handige 

ingang maar je moet er wel op kunnen inspringen

als je toehoorder gaat doorvragen en technisch

onderlegd blijkt te zijn.

En daar hebben we dan de toehoorder, je publiek.

Kijk altijd wel naar wie je voor je hebt. Wat heeft

je toehoorder (of toehoorster) voor voorkennis?

Wat vindt ze interessant? Heeft ze een bèta 

achtergrond of juist niet? Is ze geïnteresseerd in

aansprakelijkheid , in economie of in architectuur

of – je weet nooit – in techniek? Let op de verbale

én de non-verbale reactie. Vraag het desnoods:

wat vind jij nou interessant aan zo’n project?  Houd

ook rekening met misvattingen bij je toehoorder.
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Grootste verteller aller tijden.



Grondwater zit niet in grote holtes onder de

grond, wat sommige mensen nog wel eens 

denken.  En als je een terrein bouwrijp maakt door

er een berg zand op te gooien is het niet in een dag

of een week gepiept – het kan jaren duren voor het

in evenwicht is. Jij weet dat wel, je toehoorder

waarschijnlijk niet.  

Hoe kom je aan verhalen? Bedenk dat ze niet van

jezelf hoeven te zijn. Het mag wel, en maakt het

verhaal mogelijk overtuigender vanwege die emo-

tie, maar het is niet nodig. Ons aller Geotechniek

staat vol met sterke verhalen als je de artikelen

met de goede blik bekijkt. De meeste artikelen zijn

technisch ingestoken en gericht op sommen en

technische details, maar als je alleen de inleiding

en de conclusie leest (en dat deed je toch al) 

en ze dan met de blik van de verhalen  verteller 

beschouwt kom je een heel eind, zie het kader met

voorbeelden van de laatste jaren. Lees ook eens de

voorbeeldverhalen in de GeoImpuls bundel ‘Heeft

u overal aan gedacht?’, geschreven voor bestuur-

ders, architecten en projectontwikkelaars.  In 250

woorden uitgelegd waarom de ondergrond een

probleem leek te worden en hoe het is opgelost.

Vereenvoudig  zoveel als mogelijk, maar niet meer.

En vermijd rampverhalen: die zijn wel smeuiïg

maar dragen niet bij aan het imago van de geo-

techniek. Of je moet ze heel zorgvuldig inkaderen.

Dat er aan de Vijzelgracht verzakkingen optraden

door gaten in de diepwand en dat we daarvan ge-

leerd hebben in Delft zodat daar – vijf jaar later –

dankzij een slimme meettechniek een gat tijdig

ontdekt werd en schade aan het oude stations-

gebouw voorkomen.       

Het zou niet verkeerd zijn als we een rijtje van

twintig of dertig verhalen hadden die iedere 

geotechnicus eigenlijk zou moeten kennen, een

soort ‘Canon van de geotechniek’. Met prestaties

waar niet-geotechnici ook stil van worden. Boren

onder de Bijenkorf door. Verbreding van de spoor-

baan zonder dat de treinenloop onderbroken

hoeft te worden. Een parkeergarage in de strand-

boulevard. De artikelen in het boekje waar Parool-

journalist Ad Tissink in 2009 de Keverling Buisman

Prijs voor kreeg, komen in de buurt; die zijn alleen

wel erg Amsterdams. Maar met uw verzameling

oude Geotechnieken komt u ook een eind.  Q
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