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Geachte Rector Magnificus, dames en heren,

Op 25 september stellen strafrechtadvocaten en - deskundigen in het Nederlands Dagblad 
dat er regels moeten komen voor het gebruik van beeld in strafzaken. Dat is een reactie 
op het artikel Beeld en geluid in het strafproces van Marieke Dubelaar en Gaby Vanderveen 
dat op 11 september is gepubliceerd in het Nederlands Juristenblad. Of het is een reactie 
op een artikel van 23 februari 2009 in het NRC Handelsblad met de uitdagende kop “Mooi 
pianomuziekje voor milder oordeel van de rechter”. Of de aanleiding is het grote artikel 
op 12 november 2008 in Trouw, “Het pleiten met visuele middelen”, waarin Jaap Bakker, 
advocaat en filmmaker, aan het woord komt. Kortom, er is enige onrust op de werkvloer. 
Waarover precies?
 In een strafproces moet de rechter vele oordelen over de werkelijkheid vormen. 
Hij of zij moet vastgestellen of een bepaald gedrag in het verleden daadwerkelijk heeft 
plaatsgevonden en beoordelen of er straf- of schulduitsluitingsgronden van toepassing 
zijn. Om te bepalen of iemand in een geweldsituatie handelde uit zelfverdediging, moet 
een rechter zich een nauwkeurig ruimtelijk beeld vormen van de situatie. Om te bepalen 
of iemand in een fraudezaak handelde uit overmacht, moet de rechter zich een precies 
scenario van het verloop voorstellen. Bij het bepalen van een strafsoort en een strafmaat 
zijn de omstandigheden van belang waaronder het bewezen verklaarde is begaan en moet 
de rechter zich een beeld vormen van de persoonlijkheid van de dader1.
 Al het materiaal over deze geclaimde of vermeende werkelijkheden wordt door 
middel van teksten de rechtszaal binnen gebracht. Dit is de taak van het Openbaar 
Ministerie. De verdachte of diens raadsman vult dit materiaal aan of tracht delen ervan te 
diskwalificeren. Bij het communiceren van deze visies op de werkelijkheid is de taaltekst, 
mondeling ter zitting of schriftelijk als dossierstuk, vanouds vrijwel het enige medium. 
Maar technologische en maatschappelijke ontwikkelingen laten ook het strafproces niet 
onberoerd. Frequent komt tegenwoordig ook beeldtekst de rechtszaal binnen. Nu is dat 
nog vooral ter zitting. Maar “De uitrol van GPS [geïntegreerd processysteem strafrecht/
pvdh] voor de standaardzaken bij de Rechtspraak verloopt volgens schema”, aldus Hirsch
Ballin op 9 juli 2009 aan de Tweede Kamer. Een volledige invoering zal nog wel even 
duren, maar dan zal de technologie het invoegen van beeldtekst in het dossier niet meer 
belemmeren.

1   In het strafproces werkt de rechter volgens de klassieke statusleer.  Na de bevoegdheidsvraag wordt achter-
eenvolgens, vanuit een vermoeden van onschuld, beoordeeld of de ten laste gelegde feiten daadwerkelijk hebben 
plaatsgevonden, of deze een strafbaar feit op leveren en of ook de dader strafbaar is. Het Nederlandse strafproces 
heeft daarbij een inquisitoir karakter. Dat wil zeggen dat de gemeenschap, vertegenwoordigd door het Openbaar 
Ministerie,  niet strijdt met de verdachte om het gelijk en de rechter lijdelijk afwacht wat deze partijen te berde bren-
gen (accusatoir); het OM poogt samen met de actief onderzoekende rechter de waarheid aan het licht te brengen.



4				Beeld		 Taal

 

 

In Rotterdam is de digitale rechtszaal al kant en klaar voor het werken met taaltekst en beeld-
tekst in elke vorm van integratie. Deze stills uit de film Digitale zittingzaal zijn opgenomen 
met toestemming van de rechtbank. Dank aan Hans Koppelaar.



	 			5		Beeld		 Taal

 Prachtig allemaal. Zeker waar het erom gaat te communiceren hoe iets of iemand 
werkelijk is of was, lijkt de beeldtekst een verrijking. Een radioverslag van een sportwed-
strijd kan heel ‘beeldend’ zijn, maar een verslag op de televisie – hoezeer de kijker zich 
ook van vertekeningen door telelenzen en van de retorica van de beeldselectie bewust 
moet blijven – vinden we toch over het algemeen een betere basis om ons een voorstel-
ling te maken van wat heeft plaatsgevonden dan alleen de taaltekst uit de radio. Om een 
standpunt te onderbouwen dat Obama een groot retoricus is, is een analyse van zijn tek-
sten en voordracht wenselijk, maar we zijn ook blij met beelden die zulke analyses illus-
treren. Het is moeilijk een adequate verbale beschrijving te geven van de instortende twin 
towers, terwijl beelden het gebeuren op 9/11 in een keer in ons geheugen griffen.
 Ook in de wereld van het strafproces verwelkomen velen de beeldtekst in deze 
functie. Maar de ontwikkeling van een bijna volledige taaltekst-cultuur naar mede een 
beeldtekst-cultuur roept op de werkvloer van de strafrechtpleging ook vragen op. Zal de 
beeldtekst de besluitvorming in het strafproces niet op een ongewenste manier beïnvloe-
den? De voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten maakt zich 
zorgen of het Openbaar Ministerie en de verdediging wel in gelijke mate over de nieuwe 
technologieën kunnen beschikken. Waarom? Het strafproces is in Nederland een inqui-
sitoire procedure, de taak van het Openbaar Ministerie is waarheidsvinding, niet om te 
winnen van de verdediging. Kennelijk ziet de advocatuur het inbrengen van beeldteksten 
toch niet als een neutrale handeling binnen dat inquisitoire kader. De verwijzing naar het 
leerstuk van de ‘equality of arms’ als principe van een ‘fair trial’, wijst erop dat de voorzit-
ter de beeldtekst ziet als een wapen in het argumentatieve gevecht dat de Officier van 
Justitie en de raadsman wel degelijk ten overstaan van de rechter voeren. Een mooi maar 
machtig wapen waarover de één dus niet meer mag beschikken dan de ander. In de titel 
van een Canadees onderzoeksverslag over de invloed van foto’s als bewijsmiddel in het 
strafproces wordt deze aarzelende opstelling ten opzichte van de beeldtekst samengevat 
in de vraag probative or prejudicial2, bewijsmiddel of leidend tot vooroordeel? 
 In deze voordracht wil ik u laten zien hoe de vraagstelling in dit beginnend debat 
articulatie behoeft en hoe diverse geesteswetenschappelijke specialismen daar construc-
tief aan kunnen en moeten bijdragen. Maar eerst laat ik zien hoe de strafrechtjuristen 
deze grote technologische en maatschappelijke ontwikkeling van de beeldtekst op hun 
werkvloer conceptualiseren. 

2  Ik bespreek dit intrigerende experiment later nog. K.S. Douglas, D.R. Lyon, J.P. Ogloff, ‘The impact of graphic 
photographic evidence on mock jurors’ decisions in a murder trial: probative or prejudicial?’. In: Law and human 
behavior 21, 1977. p. 485 - 501.
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 Het aantal beeldteksten als middel om de geclaim-
de werkelijkheid de rechtszaal binnen te brengen, neemt toe. De technologie maakt dat er 
meer beeldtekst voorhanden is waarin relevante gebeurtenissen zijn vastgelegd, al of niet 
met de foto- of videofunctie van de mobiele telefoon. Ook kunnen er makkelijker specifiek 
voor het strafproces teksten geproduceerd worden: video-opnamen van verhoren, geani-
meerde reconstructies, enzovoort. Of daarmee de hoeveelheid taaltekst per zaak ook 
afneemt, daarover laat voor zover ik weet niemand in dit debat zich uit. Ik betwijfel het. Toch 
gebruiken Dubelaar en Vanderveen in hun NJB bijdrage de basismetafoor van een gebieds-
strijd tussen taaltekst en beeldtekst om de verandering te conceptualiseren. Ze spreken 
over de onbedoelde effecten die “de verdringing van het geschreven woord zoals dat in de 
rechtspraktijk altijd centraal heeft gestaan” zou kunnen hebben. Ook een analyse van ande-
re bijdragen in het debat levert uitingen op waarin deze metaforische conceptualisering 
doorklinkt. Het oude verliest terrein aan het nieuwe. Het nieuwe verovert zich een plaats.
 De strafrechtjuristen zijn niet uniek in de manier waarop ze de verandering op 
hun werkvloer conceptualiseren. De gebiedsstrijd-metafoor lijkt in onze cultuur vaak te 
worden gebruikt wanneer een complexe, moeilijk te vatten ontwikkeling een specifieke 
verandering teweeg brengt. De verandering wordt dan geconceptualiseerd als een één 
dimensionale, competitieve vervanging. Soms is dat ook zo. Maar vaak is de aard van de 
verandering complexer dan die van dit metaforisch beeld. Dikwijls is er geen in omvang 
gelijkblijvend terrein dat tussen partijen verdeeld moet worden. Vaak zijn er ook niet twee 
partijen met een competitieve gerichtheid op elkaar. Er zijn vele voorbeelden die – net als 
de ‘oprukkende’ beeldtekst in het strafproces – analyse verdienen.  
 “Vrouwen verdringen hun mannelijke collega’s”, kopt op 6 november 2009 
Binnenlands Bestuur, waarna in het bericht een analyse wordt gepresenteerd waaruit blijkt 
dat de numerieke verschuivingen weinig te maken hebben met een overwinning van de 
vrouwen in een strijd met de mannen om een gelijkblijvend aantal arbeidsplaatsen. Het 
percentage vrouwen neemt vooral toe doordat er meer mannen dan vrouwen met pensi-
oen gaan. De leeftijdsopbouw bij de vrouwen blijkt namelijk normaal-verdeeld. De man-
nen echter hebben hun posities lang goed weten te beschermen tegen jongere collega’s, 
zodat bij de mannen de leeftijdsopbouw extreem scheef naar rechts is verdeeld. Dat staat 
een tussenkopje “opmars” niet in de weg. Vanwaar deze zeer gearticuleerde en aanvecht-
bare keuze voor de gebiedsstrijd-metafoor? 
 Slechts weinig Christenen in ons land bekeren zich tot de Islam. Het aantal men-
sen met een kerkelijk Christelijke levensovertuiging neemt in ons land af om andere rede-
nen. Het aantal mensen met een Islamitische levensovertuiging neemt toe om andere 
redenen. Toch wordt deze verandering soms geconceptualiseerd in termen van terrein 

Het beeld 
verdringt het woord
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verliezen en terrein winnen. Wanneer dit gebeurt, is er reden om na te gaan waarom juist 
deze conceptuele metafoor op die plaats opduikt. 
 In een markt wordt door de één terrein verloren aan de ander, soms ook wanneer 
de omzetten van alle deelnemers groeien en soms ook wanneer de omzet van de één 
daalt door heel andere oorzaken dan het succesvol competitieve gedrag van de ander. Er 
is zelfs een concept om de metafoor hier te faciliteren: marktaandeel. Waar veranderin-
gen in marktaandelen met complexere ontwikkelingen samenhangen dan met een directe 
strijd op het ‘terrein’ van een goed gedefinieerde markt, is het interessant de metaforiek 
te analyseren. Zeker bij mondiale ontwikkelingen is een interessante vraag of alle betrok-
kenen gelijkelijk tot deze gebiedsstrijd- metafoor geneigd zijn. Welke alternatieve concep-
tualiseringen worden in andere contexten of door andere participanten gebruikt?
 Het lijkt zo dat het beeld van de gebiedsstrijd vooral wordt gekozen wanneer in 
een betoog de ‘bedreigende’ kant van een ontwikkeling wordt uitgelicht. Dat wil dan nog 
niet zeggen dat de discours-stem tegen de verandering is. De discours-stem kan zich met 
de veroveraar identificeren of met de veroverde. Maar in beide gevallen gaat hij mee in 
het conceptuele beeld van een één dimensionale verovering. Metafooranalyse – dat is een 
brede activiteit waarin meerdere disciplinaire specialismen moeten samenwerken3 – kan 
zowel de conceptualisering als de waardering van een verandering duidelijk maken. Het 
zou kunnen blijken dat deze conceptualisering in termen van gebiedsverovering, ook door 
hen die niet negatief staan ten opzichte van de verandering, meer hoort bij ‘oude’ werel-
den dan bij nieuwe: bij de behoudende rechtswereld, bij het oude idee Europa, bij het 
pure liberale marktdenken, bij het masculiene denken, enzovoort. 
 Grote, complexe ontwikkelingen zoals de remediërende ontwikkeling van een 
beeldcultuur, zoals migratie en emancipatie, de digitale uitbreiding van onze werkelijk-
heid, de mondiale proliferatie van kennis en technologie, afijn, vult u maar aan, zulke 
grote, moeilijk te vatten ontwikkelingen nodigen uit tot een vereenvoudigende voorstel-
ling van de veranderingen die ze teweeg brengen. Zo’n vereenvoudiging is dikwijls nuttig. 
Maar vereenvoudigen is geen neutraal proces. Daarom verdient de metafoor aandacht op 
de concrete plaatsen waar die opduikt op Brabantse, Nederlandse, Europese werkvloeren. 

3   Ik doel hier op de analyse van de conceptuele metafoor.  Zeker sinds het verschijnen van George Lakoff en 
Mark Johnson’s Metaphors we live by in 1980 heeft onderzoek naar conceptuele metaforen een enorme vlucht 
genomen, met talloze vertakkingen in linguïstiek,  semiotiek, neurocognitie, artificial intelligence. Het gaat om de 
uitwerking van een cognitieve theorie over de manier waarop we abstracte zaken conceptualiseren door gebruik te 
maken van concrete, vaak aan lichamelijkheid rakende beelden en de manier waarop deze conceptualiseringen in 
taal verschijnen. Hier is belangrijk dat de onderliggende metaforische conceptualisering niet direct in de taaluiting 
als een schema “A is (als) een B” zichtbaar hoeft te zijn.  Een formulering “A verdringt B” veronderstelt een con-
ceptualisering “De verandering is (als) een gebiedsstrijd tussen twee partijen”. 
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Gebiedsstrijd, complementaire perspectieven, een volgend stadium, groei?

Visuele reconstructie van de toedracht, © Dagmar en Paul
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 Mijn aanzet tot een analyse van de ‘oprukkende’ beeldtekst in het strafproces is 
dus een voorbeeld. In het beperkte kader van deze voordracht is het niet mogelijk om in 
detail de betekenis van de keuze voor het beeld van de gebiedsstrijd te laten zien. Daar 
is meer tijd voor nodig en vooral, daartoe moeten meerdere disciplinaire specialisten 
samenwerken. Ik kan hier wel het vraagstuk wat articuleren. Maar enkele maanden hard 
werken in een multidisciplinair team, dat hoop ik plausibel te maken, kan de omgang met 
het vraagstuk op de werkvloer van het strafproces enorm helpen, kan verspilling van ener-
gie voorkomen, kan betere antwoorden opleveren. Inbreng vanuit diverse geestesweten-
schappelijke disciplines in dat multidisciplinaire team is daarbij belangrijk.
 De gebiedsstrijd-metafoor suggereert dat er een heldere oppositie is tussen de 
strijdende partijen, de taaltekst en de beeldtekst. Maar dat is niet zo. Er is niet een goed 
afgebakende verzameling taalteksten en een goed afgebakende verzameling beeldteksten. 
De metafoor suggereert ook dat deze partijen, de materiële teksten, de relevante analyse-
objecten zijn. Maar dat is niet zo. Teksthandelingen zijn de relevante analyse-objecten. 
De metafoor suggereert ten slotte dat de ene contestant, hier de taaltekst, de bekende 
en vertrouwde is. Het potentieel gevaar komt van de nieuwkomer, de beeldtekst. Wat de 
nieuwkomer aan dreigends heeft, zal de oude vertrouwde wel niet hebben. Dat is niet 
zo. Ik gebruik de resterende tijd om elk van deze drie suggesties vanuit het metaforische 
brondomein kort te verkennen.

Taal versus beeld?   Wie zijn de contestanten in de gebiedsstrijd? In de 
discussie plaatsen de deelnemers soms het woord tegenover het beeld, soms ook wordt 
tekst tegenover beeld geplaatst. Soms spreken ze over de verdringing van geschreven 
woord, zonder dat de contestant wordt benoemd. Soms spreken ze over de oprukkende 
beeldcultuur zonder dat de contestant helder is. Kortom, er wordt gezocht naar een naam 
voor de strijdende partijen, maar die blijkt lastig te vinden. Ik heb de termen taaltekst en 
beeldtekst gebruikt. Maar ook die zijn niet werkbaar. Er is geen sprake van twee comple-
mentaire categorieën.
 We kunnen teksten op vele manier proberen in te delen. Naar de zintuigen waar-
mee een tekst wordt waargenomen – het zicht, het gehoor, of beide. Naar het teken-
systeem – taaltekens of andere tekens. Naar de manier van aanbieden – onmiddellijk en 
vergankelijk of gemedieerd en herhaalbaar. Een indeling op deze dimensies maakt echter 
alleen maar duidelijk dat we met allerhande hybride vormen te maken hebben. Dat komt 
ook doordat de grenzen van één tekst niet duidelijk zijn.
 Veel teksten verenigen taalelementen en beeldelementen. Een schriftelijke taal-
tekst kan plaatjes bevatten, in vele functionele verhoudingen tussen taal en beeld. Een 
mondelinge taaltekst kan ondersteund worden door beelden. Veel teksten met bewegend 
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beeld bevatten spraak. Vaak is dat (zeker in de context van het strafproces) dominante 
diëgetische spraak; we spreken dan van ‘talking heads’. Maar ook is er non-diëgetische 
spraak, bijvoorbeeld in de vorm van een voice-over4. Beeldkaders kunnen daarnaast 
ook schriftelijke taaltekst bevatten, onder andere in de vorm van ondertitels, banners, 
lichtkranten. Van geluid, spraak of anderszins, neem je kennis met je gehoor. Van beeld, 
orthografisch of anderszins, neem je kennis met je gezichtsvermogen. Dus zintuig valt 
geenszins samen met een indeling tussen enerzijds schrift en spraak en anderzijds ander-
soortig beeld en geluid.
 Kortom, spreken van taaltekst en beeldtekst, in deze of enig andere gebrekkige 
terminologie, is een twijfelachtige vereenvoudiging van de vele hybride modaliteiten waar-
in taalelementen en beeldelementen samengaan. Die modaliteiten zijn wel van belang 
omdat onderzoek uitwijst dat de interacties tussen taalelementen en beeldelementen in 
verschillende modaliteiten anders liggen5. Ingewikkelder wordt een en ander nog wanneer 
we ook intertextualiteit in de beschouwing betrekken. De rechter neemt niet alleen kennis 
van de foto’s van het slachtoffer, maar leest ook het medisch verslag of het verslag van de 
patholoog anatoom. Wellicht leest hij of zij dat verslag eerst, hoort dan een mondelinge 
getuigenis waarbij foto’s gepresenteerd worden, treft later de foto’s en een rechtbankver-
slag van de getuigenis in het dossier aan, leest in dat licht nogmaals in het verslag van de 
patholoog anatoom. Dit compliceert de interacties tussen het beeld- en het taalmateriaal.
 Dubelaar en Vanderveen schrijven dat empirische studies aantonen “dat het zicht 
het meest dominante zintuig is: plaatjes krijgen meer aandacht dan woorden”. Dat is een 
ongelukkige zin. De dominantie van het zicht waarop Dubbelaar en Vanderveen doelen, is 
er soms wanneer beeld en geluid simultaan worden aangeboden. Het feit dat mijn stem-
geluid niet komt van waar u mij nu ziet staan (lezer van deze schriftelijk vastgelegde ora-
tie, hier hebt u een voorbeeld van de complexe intertextualiteit waar ook de met dossiers 
werkende rechter voortdurend mee te maken heeft), stoort u niet. Cognitief corrigeert u 
dat. 

4   Voor de stilistiek van het bewegende beeld, nog steeds meestal aangeduid als onderdeel van de filmtheorie, zie 
bijvoorbeeld David Bordwell en Kristin Thompson, Film Art, in vele drukken. Diëgetisch wordt hierin gebruikt voor 
het geluid dat afkomstig is uit de narratieve wereld, terwijl non-diëgetisch geluid de bron heeft buiten die narratieve 
wereld.
5   Een basisboek is Henderson, J. M. and F. Ferreira (eds), The interface of language, vision, and action: Eye move-
ments and the visual world. New York, 2004. In het onderzoek naar beeldperceptie en de relaties tussen taal en beeld 
wordt veel gebruik gemaakt van eye-tracking als methodiek. Deze methodiek maakt het mogelijk om nauwkeurig 
na te gaan hoe mensen in diverse modaliteiten schakelen tussen de taaltekst en de beeldelementen. Ook kunnen 
we nagaan hoe informatie vooraf, bijvoorbeeld doordat iemand eerst een taaluiting heeft gelezen, invloed heeft op 
de manier waarop hij naar een afbeelding kijkt. Naar welke elementen gaat hij eerst, waar focust hij op en hoe lang? 
Kortom, een afbeelding wordt ‘gelezen’, niet zomaar ‘gezien’.
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Dat is dominantie van het zicht6. Dit betekent echter niet dat bij een hoge cognitieve 
belasting de verwerking van visuele prikkels zoveel aandacht opeist dat geluidsprikkels 
verwaarloosd worden. Dat is niet zo. Dat weet elke treinreiziger die probeert via het zicht 
taal waar te nemen in een volle coupé met zingende medereizigers. 
 Het betekent ook niet dat plaatjes meer aandacht krijgen dan woorden, zoals 
Dubelaar en Vanderveen stellen in het tweede deel van de zin. Zeker in de initiële fase 
verwerken mensen beelden anders dan taal. Maar waarschijnlijk vraagt beeldverwerking 
minder cognitieve energie dan taalverwerking, ook al is de eenheid waarin men dit ver-
gelijkend moet meten niet gemakkelijk te bepalen. Ik denk dan ook dat de auteurs met 
“krijgen meer aandacht” bedoelden dat een andere manier van verwerken erin resulteert 
dat beeldtekst een krachtiger invloed op de besluitvorming uitoefent dan taaltekst. 
 Dat is zeker een kernvraag in de discussie. Maar die kernvraag kan pas zinvol aan 
de orde komen wanneer niet de onhanteerbare categorieën taaltekst en beeldtekst onge-
articuleerd als contestant tegenover elkaar worden geplaatst. Voor een zinvolle vergelij-
king moeten we vanuit een relevante teksthandeling vertrekken die kan worden uitgevoerd 
door de presentatie van taal dan wel beeld. Dan pas kunnen we kijken naar mogelijke 
invloed die de keuze voor taal of beeld heeft op de besluitvorming door de rechter. Het 
vergt enige analyse om deze functioneel vergelijkbare tekstparen op vast te stellen.

Bewijskracht en 
argumentatieve gebondenheid  Ik vertrek vanuit het ‘probative’ 
aspect, de bewijskracht van een tekst. Laten we deze, met alle filosofische problematiek 
van dien, bepalen als de redelijke invloed die het kennisnemen van een tekst heeft op het 
besluitvormingsproces van de rechter. De relevante teksthandeling is dan de teksthan-
deling argumenteren. We moeten dus nagaan hoe beeldteksten functioneren binnen die 
teksthandeling argumenteren. Mijn stelling is dat elke argumentatieve positie die door 
middel van beeld kan worden ingevuld ook door middel van taal kan worden ingevuld, 

6   Mind Hacks. Tips and tools for using your brain van Tom Stafford en Matt Webb (Beijing etc., 2005) is een leuke 
introductie in de neurosciences die ervoor zorgt dat de lezer (die steeds wordt uitgenodigd tal van experimentjes 
op het internet te ervaren) een genuanceerder beeld krijgt van de manier waarop de mens zintuiglijke impressies 
verwerkt. Specifiek hier is hack 53 relevant, ‘Put timing information into sound and location information into light’, 
waarin ook de verklarende theorie achter het buikspreken aan de orde komt. Wanneer beeld en geluid in samen-
hang worden aangeboden, blijkt de auditieve verwerking dominant bij het vaststellen van de timing, terwijl de 
visuele verwerking het vaststellen van de locatie van de bron domineert.
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maar niet omgekeerd7. Dit gebrek aan symmetrie betekent dat het geen zin heeft om 
beeldtekst in algemene zin met taaltekst te vergelijken. Er moet worden bekeken welke 
soort taaltekst functioneel equivalent is met welke soort beeldtekst. 
 Hoe zulke pragmatisch equivalente posities door analyse opgespoord moeten 
worden, wil ik laten zien aan de hand van een iets eenvoudiger communicatieve handeling 
dan argumenteren, namelijk liegen. Interessant is dat een foto wel een rol kan spelen in 
een teksthandeling liegen, maar dat we louter en alleen door het tonen van een foto die 
handeling niet kunnen uitvoeren. Door het alleen tonen van een foto kunnen we wel pro-
beren iemand te misleiden, maar om te liegen is altijd meer nodig.
 Stel dat ik graag wil dat u er valselijk van overtuigd raakt dat uw buurman zijn 
hond in uw tuin laat poepen. Daartoe fotoshop ik een plaatje van uw tuin. Onopvallend 
op de achtergrond maar toch onmiskenbaar zien we de rottweiler van uw buurman zijn 
behoefte doen in uw Helleborus Thibetanus perk. Ik gebruik de foto als illustratie bij een 
ingezonden stukje in het plaatselijk sufferdje over het plezier van tuinieren. Ik weet dat u 
die rubriek uitpluist. 
 Dit is een poging u te misleiden. Maar ik lieg niet. Althans niet volgens gangbare 
definities. Sir Bernard Williams definieert in Truth and Truthfulness liegen als: “I take a lie to 
be an assertion, the content of which the speaker believes to be false, which is made with 
the intention to deceive the hearer with respect to that content”8. Een assertion dus. Het 
punt is dat de leugenaar een bewering moet doen waaraan hij zich ten overstaan van iemand 
bindt. Om mijn handelen tot liegen te maken, is het nodig dat ik ten overstaan van u de 

7   Om deze stelling te kunnen uitwerken is uiteraard een structurele analyse van de taalhandeling argumenteren 
nodig. Anders kan de notie ‘functioneel equivalent’ geen betekenis krijgen. Er zijn diverse modellen van de struc-
tuur van de taalhandeling argumenteren die hiervoor bruikbaar zijn. Zelf gebruik ik nog graag het aloude Toulmin-
model, geïntroduceerd door Stephen Toulmin in The uses of argument uit 1969.  In zijn terminologie kan een 
beeldtekst wel als datum of backing functioneren, maar niet als warrant of claim. Het is overigens de verdienste 
van Frans van Eemeren en Rob Grootendorst dat zij voor het eerst argumenteren systematisch als een complexe 
taalhandeling hebben geanalyseerd, opgebouwd uit bewerende taalhandelingen, reden waarom een beeldtekst niet 
zonder meer als warrant of claim kan functioneren. Hun ideeën hebben ze in vele publicaties uitgewerkt als de 
pragma-dialectische argumentatietheorie. Zie bijvoorbeeld F.H. van Eemeren & R. Grootendorst. Speech acts in 
argumentative discussions. A theoretical model for the analysis of discussions directed towards solving conflicts of opinion. 
Dordrecht/Cinnaminson, 1984. De rol van beeldtekst in argumentatie (‘visual argumentation’) is een onderzoeks-
thema binnen de argumentatietheorie. Een van de vroege bijdragen is een themanummer van Argumentation and 
advocacy uit 1996 waarin David Birdsell en Leo Groarke de aanzet tot theorievorming geven in ‘Toward a theory of 
visual argumentation’ (summer, p.1-10). Nu is visual argumentation een herkenbare stroom op bijvoorbeeld het 
4-jaarlijks congres van de International Society for the Study of Argumentation.
8   Williams, Bernard, Truth and truthfulness: An essay in genealogy. Princeton, 2002 is een mooi boek in de Britse 
traditie. Voor een analyse van het concept liegen in vergelijking tot het concept misleiden is er het artikel ‘The defini-
tion of lying and deception’ van James Edwin Mahon in de Stanford encyclopedia of philosophy, vrij toegankelijk via 
het internet.



	 			13		Beeld		 Taal

bewering voor mijn rekening neem dat de hond van uw buren het doet in uw tuin. Dat 
hoeft niet met woorden, maar het moet wel ‘tot uiting komen’. Wanneer ik weet dat u 
een onderzoek aan het doen bent naar de hond die uw zeldzame nieskruid verwoest en ik 
overhandig u dan met misprijzende blik stilzwijgend de foto, dàn lieg ik. In die specifieke 
interactionele situatie is het alsof als ik zeg: “De hond van jouw buren doet het in jouw 
tuin, kijk maar”. De foto vervult dus een specifieke functie in een complexe communica-
tieve handeling liegen, maar is niet die handeling, kan dat niet zijn. 
 In dit voorbeeld maakt de indexicaliteit die we aan een foto toeschrijven dat de 
foto als ondersteuning kan worden aangevoerd dat iets heeft plaatsgevonden. “Als iets op 
de foto staat, dan heeft het zich, prima facie, daadwerkelijk voor de lens afgespeeld”. In 
deze functie is de foto equivalent met bijvoorbeeld een valse schriftelijke verklaring van 
uw buurvrouw (aangenomen dat u haar in beginsel vertrouwt). “Als je buurvrouw zegt dat 
iets zo is, dan, prima facie, is het daadwerkelijk zo”. Wanneer ik haar verklaring ergens laat 
slingeren opdat u deze toevallig ziet, is ook dat een poging tot misleiding door mij, maar 
ik lieg niet. Foto’s met indexicale bewijskracht en getuigenverklaringen zijn dus functio-
neel equivalente teksten die we zinvol met elkaar kunnen vergelijken op het punt van hun 
interactionele effecten.
 Zoals het met de teksthandeling liegen is, zo is het met de teksthandeling argu-
menteren. Met uitzondering, uiteraard, van teksten waarin het OM of de verdediging zelf 
betogen, zal een tekst als element in een argumentatie van ofwel het OM, ofwel de ver-
dediging moeten worden ingebed om als een vorm van evidentie, ‘probative’, te functi-
oneren. “Als ik deze tekst op tafel kan brengen, dan volgt daaruit dat ik dit standpunt in 
redelijkheid kan verdedigen”. Wanneer er regels moeten worden gesteld aan het gebruik 
van beeldteksten, zoals in de krantenartikelen wordt voorgesteld, dan zou de hoofdregel 
dan ook moeten zijn dat wie een beeldtekst inbrengt, heel precies de geclaimde argu-
mentatieve functie moet specificeren. Maar dit geldt ook voor taalteksten. Hoe vaak wor-
den niet door OM, verdediging of rechter delen uit allerhande verklaringen geciteerd of 
beschrijvingen gepresenteerd, gevolgd door de toverfomule: “Uit het bovenstaande volgt 
dat …”. Ook dan is dikwijls onduidelijk aan welke informatie uit de veelheid de schrijver 
een bewijsfunctie toekent.
 
Eén van de voorbeelden van een beeldtekst die de advocaat Jaap Bakker op zijn website 
laat zien, een video, zal in de toekomst vast veel door de verdediging worden ingebracht. 
Op het scherm verschijnt de veelpleger die een rondleiding geeft door zijn nieuwe thuis 
in een commune en uitlegt dat hij nu volgens de Bijbel leeft. Medebewoners vertellen 
hoe zeer zij hem op prijs stellen. De argumentatieve functie van deze beeldtekst, vol met 
taal overigens, is waarschijnlijk om een substandpunt te ondersteunen over de persoons-
kenmerken van de verdachte, of een substandpunt over zijn voornemen tot verbetering. 
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Voor Jaap Bakker is visuele communicatie in de rechtszaal een belangrijk middel geworden.
“Dit betrof een zaak in hoger beroep. In eerste instantie was cliënt niet verschenen en was 
er maar een heel dun dossiertje over zijn zaak gemaakt. Het appel kwam een jaar later pas 
voor. In de tussentijd bleek dat hij was ingetreden in een christelijke leefgemeenschap. Wat 
daar van zei, ik vond dat ik dat moest laten zien aan die rechter zodat deze met z’n toekomst 
rekening kon houden en kon proeven ‘wat is dat voor jongen?’ Dat stond allemaal niet in het 
dossier. Via die beelden is het voor die rechter veel persoonlijker, veel meer mogelijk geworden 
om contact te maken met het dossier, maar vooral: met de cliënt.” 
De beelden zijn beschikbaar gesteld door Jaap Bakker, advocaat en filmmaker, 
www.jaapbakker.com
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Deze substandpunten zijn op hun beurt relevant om een voorstel voor een strafsoort of 
strafmaat te onderbouwen. Zo’n beeldtekst moeten we dus vergelijken met een functio-
neel equivalente taaltekst, bijvoorbeeld een mondelinge of schriftelijke verklaring waarin 
de verdachte zijn visie op zijn leven verwoordt en taalteksten waarin mensen de verdachte 
zoals deze nu is, beschrijven of verhalen over hem vertellen.
 Zo analyserend komen we uit bij een specifieke verzameling taalteksten. 
Functioneel equivalent met beeldtekst zijn vooral verhalen (causale sequenties die zich 
ontwikkelen in de tijd) en beschrijvende uiteenzettingen (plaatsbeschrijvingen, beschrij-
vingen van een handeling of een situatie). Wanneer we op deze manier functioneel equiva-
lente teksten opsporen, dan kunnen we onderzoeken welke relevante verschillen er tussen 
zulke tekstparen zijn. Die kunnen worden geëvalueerd.
 In zo’n onderzoek is het belangrijk dat er geen te eenvoudige tegenstellingen wor-
den geconstrueerd die er niet, of niet op die manier zijn. Zeker, taal wordt cognitief anders 
verwerkt dan beeld. Maar, wanneer we de aandacht richten op de vorming van een men-
tale representatie van bijvoorbeeld een causale ontwikkeling in de tijd, of op de mentale 
representatie van een ruimtelijke situatie of een tijdslijn, dan gaat het niet meer om de 
verwerking van initiële percepties van taalaanbod, om de cognitieve verwerking van ‘zin-
nen’. Het gaat dan om ‘hogere’ vormen van integratie, om de cognitieve constructie van 
mentale situationele modellen van een gebeurtenis, van een ruimte, van een ontwikkeling. 
Dat is andere koek, vanuit een cognitief semiotisch kader. Let wel, ik beweer niet dat er 
dan geen verschillen meer zijn tussen de verwerking van wat initieel in taal is aangeboden 
en wat in beeld is aangeboden, maar we hebben het nu over de complexe integratie van 
informatie-eenheden, niet over de initiële verwerking van taal of beeld. In die integratie-
processen leiden taaltekst en beeldtekst beide tot zowel ‘beeldende’ voorstellingen als tot 
vormen van propositionele representatie. Er is evidentie dat er dan veel parallellen zijn9. 
 Naast dit inzicht dat beeldtekst mede ook propositioneel wordt ‘onthouden’ en 
taaltekst mede in situatiemodellen, is er de al eerder genoemde intertextualiteit die maakt 
dat het gevaarlijk is aanbodvorm (taaltekst of beeldtekst) en mentale verwerking te zeer 

9   I. Biederman definieert in ‘On the semantics of a glance at a scene’ een semantiek van het beeld zelfs ana-
loog aan de semantiek van taal. In: M. Kubovy & J. R. Pomerantz (eds), Perceptual organization. Hillsdale, New 
Jersey, 1981. p. 213-263.  Relevant is ook het werk van Rolf Zwaan die zich al vroeg bezig hield met de spatio-
temporele representatie van passages uit (literaire) narratieve teksten, in zijn dissertatie-onderzoek en in vele 
latere publicaties zoals R.A. Zwaan, M.C. Langston & A.C. Graesser, ‘The construction of situation models in nar-
rative comprehension: an event-indexing model’. In: Psychological science, 1995. p. 292-297 en R.A. Zwaan, ‘The 
immersed experiencer: Toward an embodied theory of language comprehension’. In: B.H. Ross (ed.), The psychol-
ogy of learning and motivation. New York, 2004. p. 35-62. Voor wat welhaast als een standaard theorie kan gelden 
voor de verschillende niveaus van integratie waarop mensen tekstuele informatie representeren (surface model, 
text base model en situational model) verwijs ik naar C.R. Fletcher, ‘Levels in representation in memory for dis-
course’. In: M.A. Gernsbacher (ed.), Handbook of psycholinguistic. Academic press, New York., 1994. p. 589-606.
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op elkaar af te beelden. Wanneer ik 9/11 lees, krijg ik primair een mentaal beeld. Wanneer 
de rechter een getuigenverklaring naleest, heeft hij of zij mede een beeld van de getuige-
nis ter zitting. Wanneer de rechter een talige beschrijving van een plaats delict leest, roept 
dit wellicht een visuele herinnering op aan een andere plaats delict die hij of zij eens heeft 
bezocht of aan een plaats delict die hij of zij gisteravond op televisie heeft gezien. 
 En dan is er nog de vraag wat we precies een beeld noemen. Wanneer in de krant 
staat dat “de tweede man van de Taliban is opgepakt”, dan zal dat bij de lezer mogelijk een 
schematische voorstelling van de Taliban oproepen, een diagram, met een eerste man aan 
de top, een tweede man daar recht onder en zo verder, naar onderen steeds meer vertak-
kend. Een schematisch ‘beeld’ dat associaties oproept zoals hiërarchie, controle, cumula-
tie van informatie naar boven toe. Deze associaties zijn niet verbonden met de taalvorm, 
maar met het mentale diagram, het plaatje. Niet voor niets categoriseert de semioticus 
Charles Sanders Peirce een diagram als een iconisch tekentype, net als een foto10.
 Taaltekst en beeldtekst zijn dus geen complementaire categorieën en bovendien 
correspondeert de aanbodvorm, taal of beeld, niet eenvoudig één op één met een ver-
werkingsproces. De metafoor van de helder tegenover elkaar staande contestanten is een 
gevaarlijke vereenvoudiging. En een onnodige. Ik hoop dat ik voldoende heb aangeduid 
hoe tekstparen kunnen worden bepaald die als element in de teksthandeling argumente-
ren functioneel equivalent zijn.

 Dan kan ten slotte de belangrijkste vraag voor de werk-
vloer aan de orde komen. Is de ‘prejudicial power’ van beeldteksten dreigender dan die 
van functioneel equivalente taalteksten? Veel betrokkenen menen of vrezen dat door het 
inbrengen van beeldmateriaal de kwaliteit van de besluitvorming door de rechtscolleges 
bedreigd wordt. 
 Wat betekent dat? Kennelijk moeten we ons een schaal voorstellen waarop denk-
bare rechterlijke beslissingen naar kwaliteit geordend kunnen worden. Elk van de beslissin-
gen heeft op elk moment tijdens het proces een bepaalde kans om aan het eind de daad-
werkelijke beslissing te worden. Een tekstuele bijdrage in het procesverloop is gewenst 
wanneer hij deze kansverdeling, die we helaas niet kennen, op een positieve manier 

10   Voor een introductie in de semiotiek van Charles Sanders Peirce verwijs ik naar C. Misak (ed.), The Cambridge 
companion to Peirce. Cambridge etc., 2004 en natuurlijk ook naar Hans van Driel, (red.), Het semiotisch pragmatis-
me van Charles S. Peirce. Amsterdam, 1991. Specifiek over het iconisch aspect van een teken gaan mijn publicatie 
‘Peirceaanse semiotiek en tekstlinguïstische modellen’. In: Tijdschrift voor taalbeheersing 31, 2009.  p. 195-213.

Leidend tot 
een vooroordeel?
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beïnvloedt. De kwalitatief hoger geordende beslissingen krijgen een grotere kans om ook 
daadwerkelijk de beslissing te worden. Een tekstuele bijdrage is ongewenst wanneer hij 
deze kansverdeling op een negatieve manier beïnvloedt. Het idee van zo’n kansverdeling 
van mogelijke beslissingen roept (rechts)filosofische vragen op. Bij de vraag “Hebben 
de ten laste gelegde feiten daadwerkelijk plaatsgevonden?” kunnen we ons nog wel een 
model voorstellen waarin de ene optie in overeenstemming is met de historische werke-
lijkheid, de andere niet. Maar bij de vraag naar de toepasselijkheid van sommige schuld- 
en strafuitsluitingsgronden en bij het bepalen van de strafsoort of de strafmaat wordt dit 
model wel heel “platonisch’; de ideale beslissing is al ergens en kan door de rechter wel of 
niet gevonden worden tussen alle onjuiste. Uiteindelijk verricht de rechter in onze samen-
leving declaratieve taalhandelingen; hij creëert elementen in de werkelijkheid, hij creëert 
geldende rechtstoestanden. Het is een filosofisch gearticuleerde positie om aan te nemen 
dat hij dit goed of fout kan doen, al naar gelang hij correct heeft ‘ontdekt’ hoe het in de 
werkelijkheid is. De rechtswereld en vooral de rechterlijke wereld leeft echter graag in dit 
scheidsrechtersmodel; het is buitenspel, het is een doelpunt, het is een gele kaart waardig 
en de scheidsrechter kan dat goed of fout beoordelen. 
 Ik laat dit vraagstuk nu voor wat het is en accepteer het scheidsrechtersmodel. 
De volgende theoretische kwestie is dan voer voor sociaal psychologen. Kunnen we de 
dynamiek van de besluitvorming in twee delen uiteen leggen, eerder omschreven als ‘pro-
bative versus prejudiciary’, een redelijk of rationeel deel en een door vooroordeel, door 
emotie gedreven deel? Zo ja, hoe dan? 
 Saul Kassin en David Garfield in hun Blood and Guts onderzoek11 verbinden ‘proba-
tive’ met de vorming van het waarschijnlijkheidsoordeel dat de verdachte het gedaan heeft 
(probability-of-commission). Dit zou volgens hen een rationeel beoordelingsproces zijn. 
‘Prejudiary’ relateren zij aan een tweede component van een beslismodel voor een schul-
dig of onschuldig, namelijk de zekerheid die de beoordelaar wenst voor een veroordeling 
(reasonable doubt). De gedachte is dan dat bijvoorbeeld een sterke geëmotioneerdheid 
vanwege de gruwelijke verminking van het slachtoffer, niet het waarschijnlijkheidsoordeel 
beïnvloedt of de verdachte het gedaan heeft, maar de zekerheidsdrempel verlaagt die een 
jurylid zich stelt alvorens de verdachte schuldig te oordelen. De emotie vanwege de gru-
welijkheden beïnvloedt dan niet de inschatting hoe de werkelijkheid is, maar beïnvloedt 
het oordeel welke consequenties eraan te verbinden. Dit lijkt me te braaf. Ik denk dat een 
grondige analyse van dit populaire twee-componenten beslismodel aanwijzingen zal op-
leveren dat ook de vorming van het oordeel hoe zeker het is dat de verdachte het gedaan 

11   S.M. Kassin & D.A. Garfield, ‘Blood and guts: General and trial-specific effects of videotaped crime scenes on 
mock jurors’. In: Journal of applied social psychology, 1991. p. 1459-1472.
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heeft, zowel door een expliciete, bewuste, zo men wil ‘redelijke’ argumentatieve afweging 
wordt bepaald (‘probative’), als door minder rationele factoren (‘prejudicial’). Daarbij kun
nen we denken aan het onbewust anders waarderen van het gewicht van een argumen-
tatief element dan het redelijkerwijs verdient (“meer aandacht krijgen”). Of we kunnen 
denken aan het meesmokkelen in een tekst van niet argumentatief relevante, van niet-
‘probative’ elementen die toch ook de beslissing meebepalen.
 De beeldtekst staat dan volgens sommigen onder bijzondere verdenking dit 
tweede proces te stimuleren, een verdenking die de taaltekst dan blijkbaar niet of minder 
treft. Vanuit de gebiedsstrijd-metafoor wordt snel geconcludeerd dat dit slecht is, dat het 
de kans vergroot op een beslissing die op de schaal als minder goed staan genoteerd. Ik 
laat deze interessante kwestie hier onbesproken en stel slechts dat het meespelen van 
onbewuste dynamieken in ieder geval op gespannen voet staat met de ideologie achter 
de strafrechtelijke beslissing, die toch geacht wordt bewust, rationeel, expliciet, volledig 
verantwoordbaar te zijn12.
 Er is een bescheiden hoeveelheid empirisch onderzoek dat zich bezighoudt met 
de vraag of aantoonbaar is dat beeldtekst de rechtsbeslissing beïnvloedt op een manier 
die niet ‘redelijk’ lijkt. In het al genoemde onderzoek van Kevin Douglas, David Lyon en 
James Ogloff, The Impact of Graphic Photographic Evidence on Mock Jurors’ Decisions in a 
Murder trial: Probative of Prejudicial? zijn er drie groepen quasi juryleden. Zij krijgen een 
fictief transcript van een strafzaak en een reeks foto’s. Een man wordt verdacht van een 
moord op zijn ex-vriendin. Het materiaal is zo dat de verdachte een motief en een moge-
lijkheid had, maar er is geen doorslaggevend bewijs dat hij op de plaats van de moord was, 
ook niet dat hij er niet was. Al met al krijgen de proefpersonen 30 pagina’s met getuigen-
verklaringen, verklaringen van aanklager en verdediger, instructies voor de jury, relevante 
rechtsregels, et cetera. Een van de getuigenverklaringen is die van de patholoog anatoom 
waarin deze gedetailleerd het lichaam van het slachtoffer beschrijft. Daarnaast zijn er 

12   We kunnen met bijvoorbeeld de psycholoog Ab Dijksterhuis in Het slimme onbewuste (Amsterdam, 2007) 
de vraag opwerpen of we door zich onbewust voltrekkende processen niet juist tot betere besluiten komen, hoe 
zeer dit ook met de ideologie van de strafrechtelijke beslissing strijdt. Nog iets bedreigender is de vraag of er 
bijvoorbeeld bij de deelbeslissing of iemand de ten laste gelegde feiten heeft begaan geen rekening mag worden 
gehouden met de ernst van de gevolgen van de feiten. Er kunnen twee fouten worden gemaakt, het veroordelen 
van een onschuldige verdachte (a-fout) en het niet veroordelen van een schuldige verdachte (b-fout). Hoe beter 
het informatieproces, hoe kleiner de kans op één van beide fouten. Maar ook, hoe kleiner we de kans op de ene 
fout maken, hoe groter de kans op de andere. In de ideologie van het strafrecht is een gruwel om te redeneren dat 
naar mate de gevolgen van een feit ernstiger zijn, we een grotere a willen accepteren opdat de b kleiner is. Maar, 
hoe dramatisch de situatie van een slachtoffer van een a-fout ook is, menig segment van de samenleving zal een 
b-fout nog ernstiger vinden bij een gruwelijk delict. In ieder geval de quasi-juryleden in het Canadese onderzoek, 
wellicht ook het onbewuste van sommige Nederlandse rechters.
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bewijsstukken, te weten mapjes met foto’s. Mapjes A, B en C bevatten foto’s van het 
appartement van het slachtoffer, de toegangsdeur waarop geen sporen zijn te zien van 
inbraak, een mes dat gelijk was aan een mes dat de verdachte enige tijd daarvoor had 
gekocht, een afstudeerfoto van het slachtoffer. Dit is wat alle proefpersonen krijgen. 
Mapje D vormt de experimentele variabele. Het mapje bevat twee close-up foto’s van 
gezicht en schouders van het slachtoffer, ernstig verminkt door messteken. Een derde 
foto toont het bovenlichaam met messteken. Eén groep krijgt mapje D in zwart-wit en één 
groep in kleur. De controle groep krijgt dit mapje niet. “The photographs merely depicted 
visually what was described invariantly in the transcripts across conditions”. De foto geeft 
dus geen informatie die relevant is voor de vraag of de man de dader is.
 De quasi juryleden met mapje D achten de man vaker schuldig. Kleur of zwart-
wit, dat maakt niet uit. De beeldteksten, de foto’s, beïnvloeden inderdaad een oordeel op 
een manier die ideologisch ongewenst is. Maar dat is hier niet de kwestie. De kern van 
mijn betoog is dat hoe mooi dit onderzoek ook aantoont dat bij de quasi juryleden andere 
elementen een rol spelen bij hun beslissing dan rechttoe rechtaan redelijke, correcte argu-
mentatie en hoe mooi het onderzoek ook aantoont dat je door het aanbieden van een 
beeldtekst zulke elementen kunt beïnvloeden, dit niets zegt over veranderingen in de kwa-
liteit van de rechterlijke besluitvorming door het toenemende gebruik van beeldteksten in 
het strafproces. Om dat te onderzoeken moeten we immers de beeldtekst vergelijken met 
een functioneel equivalente verzameling van taalteksten. En dat is niet gebeurd. De vraag 
in welke mate taaltekst gevoede beslissingen óók meebepaald worden door ‘prejudicial’ 
elementen, wordt niet gesteld. Dus kan de vraag niet worden gethematiseerd of dit meer, 
minder, anders is dan bij functioneel equivalente beeldteksten.
 Of er, ook bij de Nederlandse rechter, meer meespeelt in het besluitvormingspro-
ces dan een redelijke weging van de argumentatieve teksthandelingen, dat is geen vraag. 
Natuurlijk is dat zo, ook al vinden rechters het niet altijd fijn om dat te horen. De vraag is 
of de taalteksten die functioneel equivalent zijn met een beeldtekst, niet deze ‘prejudicial’ 
factoren ook stimuleren, of minder, of misschien wel meer. Helaas is niet de invloed van 
een vurig, met beeldspraak doordrenkte beschrijving door de OvJ van de gruwelijke ver-
minkingen, vergeleken met de foto’s. Of, refererend aan de titel van één van de kranten-
berichten, helaas is niet de invloed van de raadsman die nu eens de stem verheft, dan weer 
op een geëmotioneerde manier laat dalen terwijl hij de consequenties van een bepaalde 
straftoemeting schetst, vergeleken met een muziekje op de achtergrond van een video 
waarin deze consequenties verbeeld worden.
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U gaat een mooie Kerst tegemoet. Niet een concept-arrest Ahold, maar een 
kalkoen kan de kersttafel sieren. Waarom? Omdat de Aholdzaak toch eenvoudi-
ger is dan op het eerste gezicht lijkt. De wetgever en de Hoge Raad hebben zich 
namelijk duidelijk over de voorliggende consolidatiekwestie naar Nederlands 
jaarrekeningenrecht uitgelaten.

(…)

De stelling van de verdachten dat de aandeelhouders geen reden hadden om in 
paniek te raken, de nettowinst werd immers niet beïnvloed, lijkt op het verweer 
van de man die in een vol stadion voor paniek zorgt, waarop mensen in blinde 
paniek elkaar bij de uitgang verdrukken, en daarna ter verdediging stelt dat de 
mensen geen reden hadden om te vluchten want hij schoot met losse flodders.

(…)

Een grote partij zoals Albert Heijn laat zich bijvoorbeeld op de Nederlandse 
markt waar Ahold  momenteel een marktaandeel heeft van zo’n 30 % moeilijk 
passeren. Met het blauwe Ahold logo op het revers zwaait de deur bij de 
leverancier toch net iets verder open.

(…)

De onderzoekers van de Ondernemingskamer, de raadsheer Willems, de 
deskundige Van der Poel, de deskundige Langendijk, de deskundige Klaassen, 
het Haagse Hof, de wetgever en de Hoge Raad kunnen naar het oordeel van de 
AG gezamenlijk een cordon sanitaire vormen rondom de oordeelsvorming van 
uw Hof en zo uw Hof behoeden voor de verleiding van de door verdachten 
ingehuurde Sirenen die het schip van uw Hof onverbiddelijk op de rotsen der 
cassatie willen laten vastlopen. Met zoveel gezaghebbende en verlichte bakens 
moet uw Hof echter koers kunnen houden.

Enkele voorbeelden van beelden in taaltekst. Ze komen alle uit het uitbundige requisitoir van de 

advocaat-generaal Peter Greve, gehouden op 29 oktober 2008 in het hoger beroep in de 

geruchtmakende Ahold zaak.
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Taaltekst heeft een zeer grote variatie op de schaal van beeldendheid. Een literatuurwe-
tenschappelijke analyse van strafrechtelijke taalteksten, inclusief die van de rechters zelf 
in hun vonnissen, zal op veel retorisch relevante dimensies deze grote variatie kunnen 
blootleggen. In de rechtsretorica, de rechtssemiotiek, de law-and-literature beweging, is 
hier veel werk gedaan. Vanuit de sociale psychologie worden dergelijke stilistische taal-
analyses ondersteund door empirisch onderzoek dat – maar nu met variatie in de taal-
teksten – eenzelfde soort effecten aantoont als we in het zojuist gemelde onderzoek van 
Douglas, Lyon en Ogloff zagen. Carraher, Kerr en ook Kurtz en Schwartzenberg vinden 
allemaal dat hoe ernstiger een (taal-)beschrijving van het letsel van een slachtoffer is, hoe 
eerder quasi juryleden de vermeende dader schuldig achten. Bell en Loftus vinden dat de 
levendigheid van een getuigenverklaring invloed op de overtuigingskracht heeft. Shelder 
en Manis doen twee experimenten. In het ene experiment is de variabele de levendigheid 
van een taaltekst. In het andere experiment is een tekst al of niet met foto’s geïllustreerd. 
In beide experimenten vinden ze een vergelijkbaar effect13. 

 Desgevraagd zullen vele werkers op de vloer van het strafproces meteen erken-
nen dat binnen de taaltekst een zeer grote variatie in levendigheid bestaat en ook dat we 
niet zomaar de beeldspraak ‘beeldspraak’ gebruiken. Met iets meer aarzeling – “hierop 
zijn we toch getraind” – zullen rechters ook wel erkennen dat stilistische variatie in taal-
teksten – een door literatuurwetenschappers veel specifieker uitgewerkte grootheid – vast 
een invloed heeft op hun besluitvorming. De methodisch onjuiste eenzijdige aandacht 
voor de nieuwkomer, de beeldtekst, in het beginnende debat over dit vraagstuk is dus 
opvallend en interessant en is naar mijn mening geenszins toevallig coherent met de 
gekozen conceptuele metafoor.

13   D.W. Carraher, ‘Mistake or malice? Moral judgements about interpersonal harm based upon transcripts of 
alleged criminal investigations’. Dissertation abstract international 38, 1977. p. 1380. N.L. Kerr & S.T. Kurtz, ‘Effects 
of a victim’s suffering and respectability on mock juror judgements: Further evidence on the just world theory’. 
In: Representative research in social psychology, 1977. p. 42-56. B.E. Bell & E.F. Loftus, ‘Vivid persuasion in the court-
room’. In: Journal of personality assessment, 1985. p. 659-664. J. Shedler & M. Manis, ‘Can the availability heuristic 
explain vividness effects?’ . In: Journal of personality and social psychology, 1986. p. 26-36.
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Slot   Tot zover mijn eerste analyse van dit vraagstuk. Meer tijd heb ik nu niet. 
Ik heb u willen laten zien dat de metafoor van de gebiedsstrijd als conceptualisering van 
een verandering een interessante ingang is voor een culturele analyse. Er zijn immers heel 
andere manieren om deze veranderingen te conceptualiseren, zoals bevrijding uit roestige 
ketens, verpopping naar een nieuw, schitterend imago als de tijd daar is, ontdekking van 
nieuwe werelden, evolutionaire groei. Ik denk dat een analyse van welke beelden waar 
en wanneer en door wie gekozen worden, belangrijke inzichten genereert. Het zou me 
niet verbazen wanneer het oude Europa bijvoorbeeld veel vaker de gebiedsstrijd kiest dan 
andere delen van de wereld.

 Ik heb u ook willen schetsen dat de metafoor van de gebiedsstrijd niet de com-
plexe ontwikkelingen zelf conceptualiseert, maar de veranderingen die deze ontwikkelin-
gen met zich meebrengen op wat ik retorisch graag ‘de werkvloer’ noem. Dat zijn veelal 
werkvloeren buiten de academie, werkvloeren waarop we velen van onze afgestudeerden 
vinden. De veranderingen op deze werkvloeren scheppen talloze vraagstukken. Het ont-
werpen van een zinrijke bijdrage aan de articulatie en oplossing van deze vraagstukken
vraagt om een samenspel van disciplinair specialisten. In vrijwel alle voorbeelden die ik 
kan verzinnen heeft zo’n multidisciplinair team specialisten nodig uit één of meer gees-
teswetenschappelijke disciplines.
 Tijdens mijn eerste gekrabbel aan het vraagstuk van het gebruik van beeldtek-
sten in het strafproces, heb ik enkele van die disciplinaire rollen kunnen spelen. Ik ben 
geboeid door vraagstukken die de rechtspraktijk als communicatiepraktijk betreffen en de 
gemeenschap heeft me al vele jaren in staat gesteld te zwerven door disciplinaire velden 
van de sociale psychologie, de literatuurwetenschap, de tekstwetenschap, de pragmatiek, 
de semiotiek, de mediatheorie en de filmwetenschap. Ik hoop dat u ondanks mijn dilet-
tantisme de invalshoeken hebt herkend. Het gedegen uitwerken echter, dat moet gebeu-
ren door een team van echte specialisten.
 Het is een uitdaging om jonge mensen zo op te leiden dat zij in staat en gemoti-
veerd zijn om vanuit de vele maatschappelijke functies die zij gaan bekleden, hun specia-
listische academische rol te spelen en te blijven spelen. Geesteswetenschappers moeten 
hun rol vervullen in wat Richard Florida de creatieve klasse heeft genoemd14. In onze ken-
nissamenleving kan vaak alleen een netwerk van specialisten, samen met hun rekentuig 
en databases, een adequate reactie op een vraagstuk ontwerpen. Onze afgestudeerden 
moeten dus als specialist hun plaats in deze steeds wisselende netwerken opzoeken, 

14   Richard Florida, The rise of the creative class: and how it’s transforming work, leisure, community and everyday 
life. New York, 2002 is een boek dat over meer gaat dan deze flexibele kennisnetwerken. Het gaat met name over 
de betekenis van deze ‘klasse’  voor de dynamiek van (stedelijke) gemeenschappen. 
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desnoods opeisen. Deze moderne manier om de maatschappelijke functie van de gees-
teswetenschappen in te vullen, is noodzakelijk maar moeilijk. Daarom vraagt deze om 
specifieke aandacht in de academische opleiding.
 Ik ben er trots op dat de Universiteit van Tilburg mij in de gelegenheid stelt om het 
debat te voeren hoe wij onze studenten nog beter kunnen opleiden voor deze specifieke 
rol. Ik dank het College van Bestuur en het Bestuur van de Faculteit Geesteswetenschappen 
voor dit vertrouwen. De duurzaamheid van de geesteswetenschappen is afhankelijk van 
goed fundamenteel onderzoek binnen de disciplines, natuurlijk. Maar kennisvalorisatie 
hoort daarbij. De mooiste manier voor “kennisbenutting ten gunste van de economie en 
de maatschappij”, de intrigerende tweedeling komt van het Ministerie van Economische 
Zaken, is via onze studenten. Zij moeten zich, naast hun generalistische kwaliteiten, her-
kenbaar blijven manifesteren als disciplinair specialist. Dat is goed voor de geestesweten-
schappen, maar dat is vooral goed voor de samenleving. Werk is er genoeg op de plaatsen 
waar ze nu al zijn. Dat hoop ik – aan de hand van slechts één vrij willekeurig voorbeeld – 
aannemelijk te hebben gemaakt. 

 Ik heb gezegd15

15  Dank je wel Carine, Yvonne en Rein!


