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Visuele criminologie in actie?
Methodologische keuzes bij het maken van de etnografische film ‘Biso, de zwarte stads-
bendes van Brussel’

Elke Van Hellemonta

a	 Onderzoeker, Leuvens Instituut voor Criminologie, KU Leuven (Corresp.:elke.vanhellemont@law.ku-
leuven.be). 

Reeds sinds de jaren 90, met de opkomst van de culturele criminologie, bepalen studies naar 
de sociale constructie van criminaliteit, en vooral de rol van media in dit proces, mee het 
criminologische landschap (bv. Jewkes, 2010). Meer recentelijk, echter, is het ontstaan van 
de zogenaamde ‘visuele criminologie’ (bv. carraBine, 2015; haywarD & PresDee, 2010). Deze 
stroming, een spin-off van de culturele criminologie, is voornamelijk een reactie tegen de 
beperkte interesse van de meer ‘traditionele’ criminologie in de kracht van de ‘ver-beeld-ing 
van criminaliteit’ (haan & swaaninGen, 2014) en diens impact op de realiteit (younG, 2014). 
Deze aspecten zijn echter, volgens visueel criminologen, reeds courante onderzoeksthema’s 
in vele andere sociaalwetenschappelijke disciplines (haywarD, 2009). Inderdaad, in onder 
meer antropologie (bv. aPPaDurai, 1996b), culturele studies (bv. hall, 1997) en psychologie (bv. 
Green & Donahue, 2008) besteden onderzoekers al sinds een tiental jaren aandacht aan de 
invloed van een ‘globale mediascape’ (aPPaDurai, 1996a) – een wereldwijd netwerk van digi-
tale mediaplatformen die representaties (hall, 1997) van de werkelijkheid mediëren, trans-
formeren en verspreiden. Deze studies tonen aan dat de beelden – bijvoorbeeld film, pren-
ten en foto’s – verspreid doorheen deze mediascape meer dan ooit tevoren zowel de sociale 
interpretatie van de werkelijkheid (bv. ricoeur, 1979) als individueel en sociaal – en dus ook 
deviant – gedrag (aPPaDurai, 2004) beïnvloeden.

In de visuele criminologie gaat het gebruik van ‘beelden’ verder dan data. Sinds kort 
experimenteren deze criminologen ook met beeldmateriaal als een vorm van onderzoeks-
rapportage (bv. carraBine, 2012). Wat dit betreft staat vooral de prille ontdekking van film 
(bv. reDmon, 2015) in schril contrast met de decennialange ervaring die antropologen reeds 
hebben in het maken van ‘etnografische films.’ In antropologie dateert de eerste ‘film’ van 
de jaren 20 (FlaherTy, 1922) en filmmaking werd voornamelijk door het werk van Margaret 
meaD en haar toenmalige man Gregory BaTeson (1942) een integraal onderdeel van antropo-
logische onderzoeksmethoden in de jaren 30. Tot op de dag van vandaag gebruiken antro-
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pologen film om aspecten van een cultuur vast te leggen die niet gevat kunnen worden in 
woorden (De BriGarD, 1995). Die decennialange ervaring van de visuele antropologie werd 
vertaald in talrijke methodologische werken (bv. Pink, 2006; rollwaGen, 2014) waarvan de 
praktische richtlijnen de voornamelijk theoretische reflecties van de hedendaagse visuele 
criminologie ver overstijgen. Bijgevolg leverde antropologische literatuur de methodologi-
sche knowhow aan voor het filmproject ‘Biso, de zwarte stadbendes van Brussel’ (kazaDi & 
Van hellemonT, 2013). De film werd gedraaid in het kader van mijn doctoraatsstudie in de cri-
minologie over de verleidingskracht van stadsbendes (Van hellemonT, 2015). In dit artikel wil 
ik aan de hand van ervaringen met dat filmproject de antropologische richtlijnen omtrent 
filmproductie toespitsen op het criminologische veld.

In wat volgt komt eerst kort het epistemologische en ontologische gedachtegoed ach-
ter het gebruik van beeldmateriaal als data en rapportage aan bod. Daarna worden in een 
tweede en derde deel de belangrijkste methodologische keuzes uiteengezet doorheen de 
verschillende fases van het filmproject: de aanzet, het verloop en de vertoning. Het artikel 
sluit af met een besluit.

1. Etnografische film: een product van een symbolisch interactionistisch per-
spectief

Wat maakt een film tot een etnografische film? In antropologie liggen de meningen hier-
over verspreid op een continuüm. Aan het ene uiterste ervan kan elke film als een etnogra-
fische film beschouwd worden terwijl onderzoekers aan de andere kant een onderscheid 
maken tussen documentaires, etnografische films en films. De meest restrictieve defini-
tie stelt dat enkel films die gemaakt worden door antropologen over en als deel van hun 
veldwerk beschouwd kunnen worden als ‘etnografische film’ (voor een overzicht zie Banks, 
2011, pp. 190-194). Met veldwerk doelen antropologen op etnografisch onderzoek dat als be-
langrijkste methode ‘participerende observatie’ naar voren schuift. Een participerende ob-
servatie doorbreekt de ‘comfortabele’ afstand die de meest vertrouwde onderzoeksinstru-
menten van criminologen (bv. criminaliteitsstatistieken, vragenlijsten, inhoudsanalyses of 
zelfs interviews) doorgaans bieden in de bestudering van criminaliteit. Maar de positie van 
een onderzoeker in een etnografie wordt gekenmerkt door subjectiviteit en interpretatie 
en tezamen met zijn/haar centrale rol in het komen tot bevindingen is deze positie reeds 
geringe tijd verre van evident in de criminologie (voor een overzicht: zie BoTToms, 2007). 
Voornamelijk meer positivistisch gedachtegoed ziet deze karakteristieken als factoren die 
het wetenschappelijk karakter van etnografisch onderzoek ondermijnen. Meer symbolisch 
interactionistische stromingen daarentegen, in criminologie voornamelijk vertegenwoor-
digd door de culturele en kritische criminologen, beschouwen de ‘subjectiviteit en de ruimte 
voor interpretatie’ van etnografische studies net als bijzonder waardevol (bv. haywarD, 2009; 
younG, 2014). Voor hen zijn ‘nabijheid en inlevingsvermogen’ noodzakelijk om te komen tot 
een dieper begrijpen van de bestudeerde sociale werkelijkheid.

Etnografische films zijn omwille van hun sterke verwevenheid met etnografisch onder-
zoek bij uitstek een product van het laatste perspectief. Als de uitkomst van symbolisch 
interactionistisch gedachtegoed zal een etnografische film dus niet pretenderen ‘dé werke-
lijkheid’ objectief weer te geven. De film is immers gekarakteriseerd door dezelfde subjecti-
viteit als een participerende observatie. Het is dus ook weinig zinvol om een etnografische 
film te verwijten dat het niet leidt tot een ‘objectieve’ beschrijving of verklaring van een 
fenomeen. Etnografische films trachten het perspectief van een etnograaf te beschrijven 
door ver-beeld-ing en op die manier diens inzichten over te brengen. En met het gebruik 
van beeldmateriaal gaat verfilming een stap verder dan de traditionele ‘thick description’ 
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(GeerTz, 1973). Een film simuleert deels de ervaring van een participerende observatie, een 
ervaring die normaal gezien enkel de etnograaf heeft. Maar het is dus bijgevolg vooral de er-
varing van een etnograaf en niet ‘de werkelijkheid’ die deze film vorm geeft. Meer nog, film 
spreekt meer tot de menselijke verbeelding dan een wetenschappelijk rapport. Hoewel bei-
de mediums een onderzoeker weinig controle geven over de manier waarop kijkers/lezers 
onderzoeksresultaten interpreteren, is de interpretatievrijheid in het geval van film daarom 
wellicht nog groter. De wetenschappelijke waarde van film wordt dus niet alleen bepaald 
door de grondigheid van de participerende observatie waarop een etnograaf de film ba-
seert (voor een uitgebreide bespreking, zie Hastrup, 2014) maar ook door de manier waarop 
de resultaten van die participerende observatie in beeld gebracht worden. Het filmproject 
‘Biso’ volgde daarbij ruBy’s (2000, pp. 28-29) redenering dat een etnografische film best een 
product is van langdurig etnografisch veldwerk en niet zozeer een methode op zich. Op die 
manier is een etnografische film vooral een alternatieve manier van onderzoeksrapportage 
en niet van dataverzameling. De grootste waarde van zulke rapportagevorm voor de crimi-
nologie ligt in het bijzonder maatschappelijk relevante karakter van veel criminologisch 
onderzoek. Een etnografische film is immers een medium dat onderzoeksresultaten ver over 
de grenzen van de academische wereld heen kan communiceren en op die manier niet en-
kel beleid, maar ook de publieke perceptie van criminaliteitsfenomenen kan beïnvloeden.

Maar film is steeds ook een vorm van dataverzameling en in het geval van het filmpro-
ject ‘Biso, de zwarte stadsbendes van Brussel’ (kazaDi & Van hellemonT, 2013) was de film een 
wezenlijk onderdeel van mijn 4-jarig (2009 – 2014) etnografisch onderzoek naar Congolese 
stadsbendes in Brussel. Zo werden ongebruikte filmfragmenten en interviews geanalyseerd 
en opgenomen in het eindwerk. De kern van het etnografisch onderzoek verliep in de tijd-
spanne september 2009 – juni 2011 en de participerende observatie was vooral gericht op 
een groep jonge Congolese mannen die toen de 1140 genoemd werden. Hieronder volgt een 
bespreking over hoe de aanzet van het filmproject gegeven werd in deze periode.

2. De aanzet voor een filmproject: Bouwen op veldwerk

Dit deel is gestructureerd aan de hand van 5 thema’s. Een eerste thema bespreekt hoe in de 
periode van veldwerk een vertrouwensbasis gelegd werd. Deze periode was, ten tweede, ook 
cruciaal voor het vastleggen van de technische ondersteuning van het project en, ten derde, 
het bepalen van de thema’s die de film zou bespreken. Een vierde thema handelt over het 
bepalen van het perspectief van de film: op welke manier dienden inhoudelijke thema’s in 
beeld gebracht worden? Ten slotte wordt in een vijfde thema besproken hoe het veldwerk 
cruciaal was in de selectie van respondenten om te interviewen.

1. Leg de vertrouwensbasis voor het filmproject tijdens het veldwerk

Het eerste doel van veldwerk is uiteraard dataverzameling. Daarnaast dient deze perio-
de ook om een filmproject reeds voor te bereiden. Weinig leden van delinquente subcul-
turen staan immers te wachten op onderzoekers die hen willen interviewen, laat staan 
die hen willen filmen. Zulk project kan dus niet plotsklaps van start gaan, responden-
ten hebben de tijd en ruimte nodig om te wennen aan het idee en het onderling te be-
spreken. Daarom is een langdurige participerende observatie een uitstekende groeimat 
waarop zulk project kan kiemen. Zo groeide het idee om een film te maken ‘spontaan’ uit 
vele gesprekken en discussies. De initiële felle tegenstand in de eerste discussie vermin-
derde met elke keer het idee opnieuw besproken werd. Verhitte discussies veranderden 
zo in leerrijke debatten waarin voorwaarden waaronder het project toch kon doorgaan 

pro
ef 

1



Rubriektekst |  Editorial note

PANOPTICON 37 (3) | 2016
238

onderling vastgelegd werden. Ook werden zo de eventuele gevolgen van de film – de 
maatschappelijke gevolgen, maar ook reacties binnen de Congolese gemeenschap – in-
geschat. Het was dus al tijdens het veldwerk en in onderling overleg dat het idee vorm 
kreeg en de meeste tegenstand overwonnen werd.

2. De technische kant van de zaak: Werk samen met een ‘insider’

Om de gebruikelijke paranoia bij daderpopulaties te kalmeren, is vertrouwen essentieel. 
Bij ‘Biso’ ging het om het vertrouwen in de oprechtheid van de beweegredenen om de 
film te maken. Maar net als de meeste antropologen zijn criminologen vaak niet bepaald 
onderlegd in het hanteren van camera’s en het bewerken van beeld- en geluidsopna-
mes. Samenwerken met experten die wel over deze vaardigheden beschikken (voor een 
uitgebreide bespreking, zie Ash, 2014), is dus nodig. Het probleem met samenwerking 
is echter dat het vertrouwen dat een veldwerker geniet van respondenten niet auto-
matisch geldt voor degenen die hem/haar bijstaan in het maken van de film. Idealiter 
werk je dus samen met iemand die reeds het vertrouwen van respondenten geniet. 
In het geval van ‘Biso’ was deze samenwerking het resultaat van zijdelingse contacten 
tijdens het veldwerk. Wegens de overlap tussen het bendefenomeen en het Brusselse 
‘gangsta rap’ gebeuren ontmoette ik de regisseur van vele rap video clips. De video’s ge-
tuigden van uitgebreide camera- en filmediting vaardigheden en hij bezat het came-
ramateriaal en de benodigde computerprogramma’s (Cyberlink Director software). Vele 
respondenten kenden hem dus vanuit die rol of zelfs vanuit hun jeugdjaren. Mijn rol in 
het project verzekerde respondenten ervan dat de film verder ging dan zijn persoonlijke 
ambities, maar zijn ‘insider’ positie gaf hen een extra garantie ten aanzien van de waar-
achtigheid van de film. Dit laatste was noodzakelijk voor het slagen van het project. Over 
de jaren heen hadden deze mannen – en de Congolese gemeenschap in Brussel in het al-
gemeen – immers bijzonder negatieve ervaringen overgehouden aan de manier waarop 
het bendefenomeen beschreven werd in de Belgische pers (bv. RTL, 2009).

3. De bepaling van thema’s: een balans tussen academische en maatschappelijke relevantie

De bepaling van thema’s wordt sterk ingegeven door het doel van de film. De zeer theo-
retische focus van mijn doctoraatsonderzoek diende voornamelijk een academische dis-
cussie. Respondenten en ikzelf deelden echter een bijzondere frustratie over de manier 
waarop zwart Afrikaanse bendes in Brussel publiekelijk afgebeeld werden. Deze kon op 
zijn minst ‘vertekend’ genoemd worden (Van hellemonT, 2015). De belangrijkste motiva-
tie voor respondenten om mee te werken was dus de kans om een genuanceerdere kijk 
op het fenomeen te kunnen geven. Voor het onderzoek lag de waarde van de film in het 
feit dat het maken ervan materiaal opleverde waardoor een nog diepgaandere beschrij-
ving van ‘de case’ van het etnografisch onderzoek mogelijk werd.

De lijst van inhoudelijke thema’s werd op drie manieren vastgelegd. Een eerste to-
piclijst werd ontwikkeld aan de hand van een media-analyse van 736 krantenartikelen 
over deze bendes afkomstig van zes ‘Belgische’ kranten (Van hellemonT, 2015). Zo werden 
de thema’s gedistilleerd die het sterkst het publiek debat rond deze bendes domineer-
den. Deze lijst werd ten tweede aangevuld met thema’s die sterk naar voren kwamen 
uit het etnografisch onderzoek. Ten derde werd de finale lijst bepaald in overleg met 
respondenten en gatekeepers binnen en buiten de bendewereld. Zo is er bijvoorbeeld 
bewust gekozen om het sterk gemediatiseerde thema van groepsverkrachtingen buiten 
beschouwing te laten. Niet enkel respondenten wezen op de veel te prominente rol dat 

pro
ef 

1



Rubriektekst |  Editorial note

239
PANOPTICON 37 (3) | 2016

239

dit misdrijf kreeg in de sociale reconstructie van het fenomeen, ook politie- en parket-
data (op basis van interviews en statistieken) wezen dezelfde richting uit.

4. De benadering: Ga voor een insider-outsider perspectief

Uit de hele bespreking hiervoor valt al op te maken dat een insider-outsider partner-
schap de manier bepaald heeft waarop het bendefenomeen ge-re-presenteerd werd in 
‘Biso’. Niet alleen de selectie van thema’s, maar ook de manier waarop deze thema’s in 
beeld gebracht werden, is het resultaat van samenwerking en overleg. Dat proces ver-
liep echter, vanwege de lengte van het veldwerk ervoor, zeer natuurlijk en spontaan. Om 
het wetenschappelijk karakter van de film te bewaren, diende elke bewering in de film 
niet alleen overeen te komen met bevindingen uit het etnografisch onderzoek, maar 
moesten ze ook in lijn liggen met resultaten van analyses van andere databronnen (zo-
als interviews, dossierstudie, …). Daarnaast had ons partnerschap vooral veel aandacht 
voor hoe zaken verwoord werden. Tezamen trachtten we het fenomeen dus zodanig te 
‘verbeelden’ dat feitelijke informatie in overeenstemming was met onderzoek en dat het 
vormelijk eerder een ontmoeting met deze mannen zou lijken dan een loutere beschrij-
ving van het fenomeen. In mijn mening is het exact op dit punt dat de etnografische 
waarde van een film bepaald wordt. Het eindresultaat is een product van een uitgedacht 
scenario (enkel bepaalde thema’s komen aan bod), gebaseerd op veldwerk, benaderd 
vanuit een insider-outsider perspectief.

5. Het perspectief overbrengen: Kies welbespraakte figuren met een centrale positie

Net als bij interviews zijn informatierijke respondenten cruciaal. In een film zonder 
voice-over leveren zij perspectief aan het beeldmateriaal. Echter, in tegenstelling tot het 
uitgebreid karakter van interviews komt het er bij film op aan oprechte, informatierijke 
respondenten te vinden die kort en duidelijk zaken kunnen verwoorden. In dit opzicht 
kan het aanbieden van een publiek platform aan bendeleden een behoorlijk risico in-
houden. De bendeliteratuur (bv. Decker & Van winkle, 1996; roDriGuez, 2005) staat bol 
van verwijzingen naar de buitengewone aandacht die bendeleden spenderen aan hun 
uiterlijk en reputatie. Ze zijn berucht voor hun expertise in ‘performance management’ 
(GoFFman, 1959) waarbij ze zichzelf of hun bende op de kaart zetten door de interpretatie 
van anderen trachten te controleren. Dit doen ze op een indirecte manier door gebruik 
te maken van insinuatie, overdrijvingen en connotatie (kaTz, 1988; Thrasher, 1927). Ho-
well’s studie (2007) toonde aan dat mediaberichtgeving bendeleden vaak bijstaat in dit 
‘mythmaking’ gedrag.

Mythmaking is vooral een activiteit van de jongeren in bendes en jammer genoeg 
zijn zij de personen die het meest openstaan en dus het vaakst geïnterviewd worden 
door journalisten (Van hellemonT, 2015). Daarom werden in dit project enkel welbepaalde 
oudere respondenten geselecteerd om beelden te voorzien van tekst. Deze ‘anciens’ be-
vonden zich bij het filmen aan de zijlijn van het fenomeen, maar hadden een zodanige 
geschiedenis dat verhalen over hun daden echte ‘straat klassiekers’ vormden. Velen ken-
den de naam van deze mannen zonder hen ook maar één keer daadwerkelijk gesproken 
of ontmoet te hebben. Deze figuren weigerden echter steevast de pers te woord te staan. 
Hun interviews voorzagen de film met een extra ‘dimensie’ die alleen voor ‘insiders’ 
zichtbaar was en het versterkte in belangrijke mate de geloofwaardigheid van de film 
bij de onderzoekspopulatie.
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3. Het verloop en de vertoning: een kwestie van integriteit en samenwerking

In wat volgt, ligt de nadruk vooral op de fase van het filmen en wordt er slechts beperkt 
ingegaan op de fase van de vertoning. Het daadwerkelijk draaien van de film kan men beter 
uitstellen tot na de periode van participerende observatie. De belangrijkste reden hiervoor 
is dat filmen – net als interviewen – je geobserveerde populatie opnieuw bewust maakt van 
je rol als onderzoeker. Dit kan de kwaliteit van observaties ondermijnen (wolcoTT, 2005, p. 
58). Een filmproject zet, ongeacht de kwaliteit van de voorbereiding, onvermijdelijk de opge-
bouwde vertrouwensrelatie met respondenten onder druk. Deze relatie is echter essentieel 
en hieronder worden enkele aanraders uit het veld besproken om zowel de vertrouwensre-
latie te behouden als de kwaliteit van beeldmateriaal te verbeteren.

1. Laat onrust het filmen niet ondermijnen: Investeer uitgebreid in communicatie.

Misschien nog meer als een taperecorder kan de loutere aanwezigheid van een ca-
mera de kwaliteit van interviews verstoren. Dit is al zeker zo wanneer er in de pu-
blieke ruimte gefilmd wordt en/of wanneer die camera delinquente handelingen 
wil vastleggen. De onrust die de camera veroorzaakte, manifesteerde zich op twee 
manieren: (1) bezorgdheid van respondenten en omstaanders over de inhoud van in-
terviews en (2) ongerustheid van de hele gemeenschap over het doel van de film. 
Ten aanzien van iedereen die gefilmd werd – omstaanders en respondenten – werd 
steeds de mogelijkheid gegeven het beeldmateriaal te bekijken. Omstaanders bepaal-
den zelf of ze onherkenbaar gemaakt zouden worden of niet. Moeilijker was het ver-
trouwen in de integriteit van het project te onderhouden. Tijdens het filmen, maalden 
de geruchtenmolens doorheen de Afrikaanse gemeenschap op volle toeren. Enkel door 
middel van een onafgebroken ontkrachting van geruchten door een uitgebreid sociaal 
netwerk opgebouwd tijdens veldwerk kon het vertrouwen in het project behouden blij-
ven. De geruchtenmolens bemeesteren was ongetwijfeld één van de meest noodzake-
lijke, maar ook vermoeiende en tijdsintensieve aspecten van het hele project.

2. Gebruik de insiderpositie en veldwerkervaringen om ‘sociaal-wenselijkheid’ tegen te gaan

Net als bij interviews, of misschien zelfs nog meer, kan de inhoud van beeldmateriaal beïn-
vloed worden door standaarden van sociaal wenselijkheid. Zelfs bendeleden hebben er in het 
vertellen over hun daden vaak alle belang bij niet de daden zelf te verzwijgen, maar vooral het 
ermee gepaard gaande menselijk leed te verbloemen. Sociaal wenselijkheid in interviews met 
bendeleden is dus vooral het resultaat van het belang zij hebben in een romantisering van het 
fenomeen. Een camera vergroot nog meer dan een tape-recorder de kans dat respondenten dit 
ook effectief zullen doen. Ook het feit dat respondenten de kans kregen hun beeldmateriaal 
te bekijken en herzien, kon sociaal wenselijkheid in die zin aanzienlijk in de hand werken. 
Respondenten inzage geven in de selectie van beeldmateriaal is echter, naar mijn mening, es-
sentieel om de integriteit van zulk project te garanderen. In ‘Biso’ werd daarom gekozen voor 
open communicatie waarin er ruimte was voor scepticisme en kritiek door alle deelnemers. 
Waar gatekeepers, omstaanders en ‘de filmexpert’ de positie hadden om kritisch te zijn ten 
aanzien van beweringen vanuit hun insiderpositie, kon ik dat vanuit het jarenlange veldwerk 
voorafgaand aan de film. Deze manier van samenwerken werd aan respondenten duidelijk 
gemaakt nog voor het filmen startte. Omstaanders hebben in die zin meerdere malen een bij-
zonder positieve bijdrage geleverd. Hoewel het niet bepaald handig was voor de geluidsopna-
mes, onderbraken zij de spreker wanneer ze de indruk hadden dat hij ‘het niet goed uitlegde.’ 
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Dit zorgde er niet alleen voor dat respondenten explicieter moesten zijn in hun bewoordingen 
maar ook dat sommige mannen die eerst geweigerd hadden om gefilmd te worden uiteinde-
lijk toch wilden deelnemen.

3. Neem de tijd en zet in op flexibiliteit.

Tijdens het filmproces hebben vele exogene factoren (bv. arrestaties) het project parten 
gespeeld. Daarnaast hing het succes van de opnames vaak af van absoluut onvoorzien-
bare (bv. het humeur van respondenten) en onvoorspelbare omstandigheden (bv. het 
weer – de film is grotendeels op straat gedraaid). Teruggekeken op de periode van fil-
men, kan gesteld worden dat het meest waardevolle beeldmateriaal geschoten werd op 
de meest onvoorziene momenten. Filmen was vooral 90% voorbereiding (rondhangen, 
discussiëren, …) en 10% filmen. Daarbij speelde ook het handig transporteerbare formaat 
van de geavanceerde fotocamera ( en dus niet filmcamera) waarmee de film gemaakt is 
een belangrijke rol. De camera kon steeds mee, ongeacht of de uitstap expliciet bedoeld 
was om te filmen of niet. Flexibiliteit, tijd en geduld zijn in zulk project, net als bij veld-
werk overigens, belangrijke sleutels tot succes.

Een film is steeds simultaan een registratie van iets en een boodschap (voor een uitgebreide 
bespreking, zie VauGhan, 2014). Dit wil zeggen dat hoewel kijkers hetzelfde product voorge-
schoteld krijgen, ze het toch verschillend kunnen interpreteren. Dit was duidelijk te merken 
aan de reacties op de verschillende voorvertoningen. De vertoning van etnografische films 
gebeurt meestal enkel in een academische setting (ruBy, 2000, pp. 6-26), maar uit respect 
voor de motivatie van deelnemers (het brengen van hun verhaal) beoogde dit filmproject 
een verspreiding via een televisiekanaal. Op dat moment spelen de belangen van het me-
dium dat deze film zal verspreiden ook een belangrijke rol. De tendens van de hedendaagse 
media om criminaliteitsberichtgeving te sensationaliseren (bv. Greer & reiner, 2012) en de 
honger van een publiek naar criminaliteitsverhalen (bv. reiner, 2007) maakt televisiema-
kers niet meteen tot de meest uitgelezen partners in het waarborgen van de wetenschappe-
lijke integriteit van een etnografische filmproject. Het thema dat ‘Biso’ behandelde, maakte 
de film echter, ongeacht de manier waarop het in beeld gebracht werd, bijzonder ‘nieuws-
waardig’ (zie bijvoorbeeld de 12 categorieën van nieuwswaarden van GalTunG & ruGe, 1965). 
Ondanks het lokale karakter – Brussel – was het maken van deze film een onmogelijke op-
gave voor journalisten vanwege het gesloten karakter van de onderzoekspopulatie. Dit alles 
gaf ons partnerschap een uitzonderlijk sterke onderhandelingspositie in de herwerkingen 
die televisiemakers nodig achtten om de film ‘televisiewaardig’ te maken.

Tenslotte spelen ethische overwegingen, zelf in de fase van vertoning, een cruciale rol. 
Om mijn integriteit als onderzoeker in dit project te waarborgen, deed ik afstand van elke 
financiële compensatie voor de film evenals het presenteren ervan. Financiële compensa-
tie zou immers het geloof in mijn oprechtheid achter dit project ondermijnd hebben. Deze 
manier van samenwerken voor, tijdens en na het filmen zorgde ervoor dat toen de film uit-
kwam in juni 2013, ik als onderzoeker zowel achter de inhoud van de film als mijn rol in 
het project kon staan. Deze manier van werken zorgde er tevens voor dat de film op geen 
enkele manier mijn relatie als onderzoeker met respondenten en de gemeenschap negatief 
beïnvloed heeft.
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4. Conclusie

Een etnografische film is geen ‘objectieve’ weergave van de werkelijkheid, maar vooral een 
reconstructie van onderzoeksbevindingen door een uitgelezen selectie van filmfragmenten 
gefilmd vanuit een gedeelde visie op het fenomeen. 

Op basis van de bespreking hierboven kan men stellen dat er twee aspecten zijn die een 
‘criminologisch’ filmproject mogelijk nog uitdagender maken dan zulk project in antropolo-
gie: (1) de focus op delinquent gedrag in combinatie met (2) de nabijheid van het onderzoeks-
veld. Wat het eerste betreft gaat het visuele aspect van film lijnrecht in tegen de natuur van 
zulke (sub)cultuur die er vaak net alle belang bij heeft verborgen, mysterieus en anoniem te 
blijven. Dit maakt een criminologisch filmproject in combinatie met het tweede aspect mo-
gelijks tot een zenuwslopende onderneming. Het onderzoeksveld interessant voor crimino-
logen zal vaker dan dat van antropologen dichter bij huis liggen. Deze nabijheid zorgt voor 
een criminoloog ontegensprekelijk voor extra druk, vooral bij de release van de film. Echter 
kan zulke nabijheid de kwaliteit van een etnografische film ook aanzienlijk bevorderen. Dit 
laatste vormde de rode draad doorheen de methodologische bespreking. Immers waren de 
timing, de flexibiliteit en de opvolging van het filmproject ‘Biso’ enkel mogelijk omdat er 
geen oceaan lag tussen de onderzoeker, medewerkers en de te filmen populatie. Daarnaast 
zorgde deze nabijheid op een natuurlijke manier voor een nauwe samenwerking tussen al 
deze figuren wat op zijn beurt resulteerde in een product met een insider-outsider perspec-
tief. Dit laatste zorgde ervoor, dat bij de release, de film kon rekenen op een breed draagvlak 
zowel in de academische wereld als bij respondenten zelf. Deze vorm van samenwerking is 
volgens mij essentieel in het bewaren van de integriteit van een filmproject.

Vandaag denken echter slechts weinig criminologen na over de productie van film als 
een vorm van onderzoeksrapportage. Het samenwerken met respondenten in plaats van 
het ‘afstandelijk’ verzamelen van data kan voor vele criminologen dan ook wat onwennig 
zijn. Echter zullen onderzoekers vooral geremd worden door het subjectieve en tijdsinten-
sieve karakter van zulk project tezamen met de impactfactor-loze status van diens output. 
En dat is bijzonder jammer. Film is een eigentijdse manier van communicatie en kan in ver-
gelijking met wetenschappelijke literatuur beter de maatschappelijk doelstelling van aca-
demisch onderzoek waarmaken. Etnografische films brengen wetenschappelijk onderzoek 
tot in de huiskamer en rapporteren erover in een ‘taal’ die ook ver buiten de academische 
wereld verstaanbaar is.

Referenties

aPPaDurai, a. (1996a). Global Ethnoscapes: Notes and Queries for a Transnational Anthro-
pology Modernity at Large: Cultural Dimensions of Globalization (pp. 48-56). Minneapolis: 
University of Minnesota Press.

aPPaDurai, a. (1996b). Modernity at Large: Cultural Dimensions of Globalization. Minneapolis: 
University of Minnesota Press.

aPPaDurai, a. (2004). Disjuncture and Difference in the Global Cultural Economy. In F. J. Lech-
ner & J. Boli (Eds.), The Globalization Reader (pp. 321-330). Malden, MA: Blackwell Publishers.

ash, T. (2014). Collaboration in Ethnographic Filmmaking: A Personal View. In J. R. rollwaGen 
(Ed.), Anthropological Filmmaking: Anthropological Perspectives on the Production of Film 
and Video for General Public Audiences, (pp. 1-31): Taylor & Francis.

Banks, m. (1992). Which Films Are Ethnographic Films?. In P.I. Crawford & D. Turton (eds.), 
Film As Ethnography (pp. 116-130): Manchester University press.

pro
ef 

1



Rubriektekst |  Editorial note

243
PANOPTICON 37 (3) | 2016

243

BaTeson, G., & meaD, m. (1942). Balinese Character, a Photographic Analysis: New York aca-
demy of sciences.

BoTToms, a. (2007). The Relationship between Theory and Emperical Observations in Crimi-
nology. In r. kinG & e. wincuP (Eds.), Doing Research on Crime and Justice (pp. 75-116): OUP 
Oxford.

carraBine, e. (2012). Just Images: Aesthetics, Ethics and Visual Criminology. British Journal of 
Criminology, 52(3), 463-489.

carraBine, e. (2015). Visual Criminology: History, Theory, and Method. In H. coPes & J. m. mil-
ler (Eds.), The Routledge Handbook of Qualitative Criminology (pp. 103-121): Taylor & Francis.

De BriGarD, e. (1995). The History of Ethnographic Film. In P. Hockings (Ed.), Principles of Vi-
sual Anthropology (pp. 1-42): New York.

Decker, s. h., & Van winkle, B. (1996). Life in the Gang. New York: Cambridge University Press.
DeGay, m-P. (2009) ‘Bandes urbaines: Faut-il avoir peur de bandes urbaines?’, RTL: Questions 

à la Une, 19 oktober.
FlaherTy, r.J. (1922). Nanook of the North: A Story Of Life and Love In the Actual Arctic. Beschik-

baar via https://www.youtube.com/watch?v=m4kOIzMqso, laatst geraadpleegd maart 
2016.

GalTunG, J., & ruGe, m. h. (1965). The Structure of Foreign News: The Presentation of the Con-
go, Cuba and Cyprus Crises in Four Norwegian Newspapers. Journal of Peace Research, 2(1), 
64-90.

GeerTz, c. (1973). The Interpretation of Cultures: Selected Essays: Basic Books.
GoFFman, e. (1959). The Presentation of Self in Everyday Life. New York Doubleday.
Green, m. c., & Donahue, J. k. (2008). Simulated Worlds: Transportation into Narratives. In k. 

D. markman, w. m. P. klein & J. a. suhr (Eds.), Handbook of Imagination and Mental Simu-
lation: Taylor & Francis.

Greer, c., & reiner, r. (2012). Mediated Mayhem: Media, Crime, Criminal Justice. In m. maG-
uire, r. morGan & r. reiner (Eds.), The Oxford Handbook of Criminology (pp. 245-278). Oxford: 
Oxford University Press.

haan, w., & swaaninGen, r. (2014). De kunst van het verbeelden. Tijdschrift over Cultuur & 
Criminaliteit, 2, 3-14.

hall, s. (1997). Representation: Cultural Representations and Signifying Practices: Sage Publi-
cations.

hasTruP, k. (2014). Anthropological Visions: Some Notes on Visual and Textual Authority. 
In P. i. crawForD, D. TurTon & G. c. F. V. anThroPoloGy (Eds.), Film As Ethnography (pp. 8-25): 
Manchester University Press.

haywarD, k. (2009). Visual Criminology: Cultural Criminology-style. Criminal Justice Matters, 
78(1), 12-14.

haywarD, k., & PresDee, m. (2010). Framing Crime: Cultural Criminology and the Image: Taylor 
& Francis.

howell, J. c. (2007). Menacing or Mimicking? Realities of Youth Gangs. Juvenile and Family 
Court Journal, 58(2), 39-50.

Jewkes, y. (2010). Media & Crime: SAGE Publications.
kazaDi, F. & Van hellemonT, e. (2013) Biso, de zwart Afrikaanse bendes van Brussel. Beschikbaar 

op http://www.vidinfo.org/video/83029287/zwarte-stadsbendes, laatst geraadpleegd 
maart 2016.

kaTz, J. (1988). Seductions of Crime: Moral and Sensual Attractions in Doing Evil. New York: 
Basic Books.

Pink, s. (2006). Doing Visual Ethnography: SAGE Publications.

pro
ef 

1



Rubriektekst |  Editorial note

PANOPTICON 37 (3) | 2016
244

reDmon, D. (2015). Documentary Criminology: Expanding the Criminological Imagination 
with ‘Mardi Gras—Made in China’ as a Case Study (23 Minutes). Societies, 5(2), 425.

reiner, r. (2007). Media-made Criminality: the Representation of Crime in the Mass Media. 
In m. maGuire, m. roDney & r. reiner (Eds.), The Oxford handbook of criminology (Fourth ed., 
pp. 302-339). Oxford: Oxford University Press.

ricoeur, P. (1979). The Function of Fiction in Shaping Reality. Man and World, 12(2), 123-141.
roDriGuez, l. J. (2005). Always running: La Vida Loca, Gang Days in L.A: Simon & Schuster.
rollwaGen, J. r. (2014). Anthropological Filmmaking: Anthropological Perspectives on the Pro-

duction of Film and Video for General Public Audiences: Taylor & Francis.
ruBy, J. (2000). Picturing Culture: Explorations of Film and Anthropology: University of Chi-

cago Press.
Thrasher, F. m. (1927). The Gang: A Study of 1313 Gangs in Chicago. Chicago, IL: University of 

Chicago Press.
Van hellemonT, e. (2015). The Gang Game: The Myth and Seduction of Gangs. Niet gepubli-

ceerde doctoraatsthesis. KU Leuven, 265 p.
VauGhan, D. (2014). The Aesthetics of Ambiguity. In P. I. Crawford, D. Turton & G. C. f. V. An-

thropology (Eds.), Film As Ethnography (pp. 99-115): Manchester University Press.
wolcoTT, h. F. (2005). The Art of Fieldwork: AltaMira Press.
younG, a. (2014). From Object to Encounter: Aesthetic Politics and Visual Criminology. Theo-

retical Criminology, 18(2), 159-175.

pro
ef 

1


