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Een goed imago is van doorslaggevend belang voor wie succesvol wil zijn in het 
leven – of het nu gaat over de politiek, onze sociale relaties of de bedrijfswereld. De 
mens gebruikt daarom al eeuwenlang allerlei technieken om zo geloofwaardig en 
betrouwbaar mogelijk over te komen. In Vertrouw mij! Manipulaties van imago 
brengen Jaap de Jong, Olga van Marion en Adriaan Rademaker deze ‘retorica van het 
imago’ in kaart. In het boek komen maar liefst 36 specialisten aan het woord die een 
tot de verbeelding sprekend voorbeeld uit hun vakgebied belichten waarin 
manipulaties van het imago centraal staan. Deze voorbeelden bestrijken de periode 
van de klassieke oudheid tot nu: aan bod komen niet alleen Socrates, Joseph 
Goebbels en Donald Trump, maar ook minder voor de hand liggende voorbeelden, 
zoals ‘outlaw motorclubs’, robots en Instagram-persoonlijkheid en ‘influencer’ 
Chiara Ferragni. 

Hoewel het merendeel van de bijdragen niet specifiek over de oudheid gaan, is de 
link met de klassieke traditie nooit ver weg. Dit geldt met name voor de manier 
waarop de auteurs hun onderwerp benaderen. Het vertrekpunt van de bundel is de 
notie van ethos, de geloofwaardigheid van een spreker, zoals deze gedefinieerd wordt 
in Aristoteles’ Retorica (1.2, 1356a1-10).2 In de bijdrage van Casper de Jonge lezen 
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we dat ethos voor Aristoteles een belangrijk, zo niet het belangrijkste, 
overtuigingsmiddel is dat een spreker tot zijn beschikking heeft. Er zijn drie 
elementen die het karakter van een spreker moet vertonen om overtuigend te zijn: 
deskundigheid, eerlijkheid en welgezindheid ten opzichte van het publiek. In 
het spoor van Aristoteles onderzoeken de auteurs op welke karaktereigenschappen 
verschillende personen en groepen inzetten om zichzelf een sterk imago aan te 
meten. 

De klassieke traditie is niet alleen aanwezig in de retorische benadering die als een 
rode draad door de bundel loopt. Verschillende essays gaan over spraakmakende 
figuren uit de Griekse en Latijnse geschiedenis of literatuur. Adriaan Rademaker 
behandelt bijvoorbeeld de problematische zelfpresentatie van Odysseus en de 
imagoproblemen van Socrates en Alcibiades, terwijl Leanne Jansen de receptie van 
Cicero bij Dio Cassius in kaart brengt. Helle Hochscheid en Michael Burke 
beschrijven dan weer de receptie en representatie van Gorgo, de vrouw van de 
Spartaanse koning Leonidas, in 300, de actiefilm uit 2007. 

Aangezien het onmogelijk is om recht te doen aan alle bijdragen binnen het bestek 
van deze bespreking, licht ik er twee uit die illustreren op welke manier de auteurs de 
retorica van het imago in kaart proberen te brengen. Ineke Sluiter en Jeroen Bons 
behandelen, elk vanuit een ander perspectief, de Amerikaanse presidentsverkiezingen 
van 2016 waarin Hillary Clinton het uiteindelijk aflegt tegen Donald Trump. Sluiter 
toont het retorische dilemma aan waarin Clinton zich bevond doordat ze een vrouw 
was. Om geloofwaardig over te komen als vrouw is het belangrijk om niet te veel in 
te gaan tegen de bestaande genderverwachtingen. Wanneer Clinton zichzelf 
presenteerde als echtgenote, moeder en grootmoeder, kwam haar retorische optreden 
goed overeen met de ideeën over vrouwelijkheid die leven bij het brede publiek. Het 
probleem voor Clinton was echter dat dit ethos botste met het beeld dat de meeste 
mensen hebben van een president. Wanneer ze zichzelf daarentegen presenteerde als 
een capabel en sterk leider, dreigde er echter een discrepantie tussen haar retorische 
ethos en de genderverwachtingen van het publiek. In het huidige Amerika is een 
geloofwaardige vrouw vooralsnog geen geloofwaardige president. Jeroen Bons 
benadert het ethos van Clinton vanuit een ander perspectief. Hij focust niet op 
Clintons mediaoptredens, maar op de reputatie die ze opgebouwd heeft over de jaren 
heen. Hij verruilt de Aristotelische conceptie van ethos – het karakter van de spreker 
zoals dat in een redevoering naar voren komt – voor een Isocratische opvatting van 
ethos – de reputatie van de spreker die vooraf gaat aan de redevoering. Volgens Bons 
is het wellicht Clintons persoonlijke geschiedenis die doorslaggevend geweest is voor 
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haar verlies. Door haar lange politieke loopbaan zagen veel kiezers Clinton als een 
calculerend en ambitieus politica die onderdeel vormde van het politieke 
establishment. Vanuit dit perspectief bekeken was het waarschijnlijk een slechte 
keuze van Clinton om zichzelf in mediaoptredens te presenteren als een deskundig en 
ervaren leider. De bijdrages van Sluiter en Bons geven de lezer een goede indruk 
van Clintons imagoproblemen en hoe deze er mede toe hebben bijgedragen dat ze 
uiteindelijk de verkiezingen verloor. 

Een van de sterke punten van Vertrouw mij! is de grote diversiteit van de bijdragen. 
De auteurs vertegenwoordigen een breed scala aan specialismen. Onder meer de 
klassieke studies, geschiedenis en de film- en literatuurwetenschap zijn 
gerepresenteerd. Omdat elke discipline zijn eigen vragen en methodes met zich 
meebrengt, krijgt de lezer elke keer een nieuw perspectief op de manier waarop 
mensen en groepen hun imago manipuleren. Dit zorgt ervoor dat het boek meer is 
dan een verzameling van interessante voorbeelden waarin imago een 
doorslaggevende rol speelt. Dat de voorbeelden die aan bod komen interessant zijn, 
staat bovendien als een paal boven water. Piet Gerbrandy behandelt bijvoorbeeld 
Andreas Capellanus’ De amore, een 12de-eeuwse handleiding met tips en tricks voor 
wie succesvol wil zijn in het verleiden, terwijl Willem Koetsenruiter het ethos-
management van de Hells Angels en andere ‘outlaw motorclubs’ blootlegt. Met Jaap 
de Jong wenden we ons dan weer tot Multatuli’s Max Havelaar om te onderzoeken 
hoe de hoofdpersoon het vertrouwen van de lokale leiders probeert te winnen in zijn 
bekende toespraak tot de Hoofden van Lebak. Deze kleine opsomming volstaat om 
de grote diversiteit van het volume aan te tonen. De formule waarvoor de redacteurs 
gekozen hebben – een groot aantal korte essays over spraakmakende voorbeelden – 
heeft echter ook een keerzijde: de ruimte voor echte diepgang is beperkt. Geregeld 
wordt een bijdrage alweer afgerond net op het moment dat het interessant begint te 
worden. 

De bijdragen verzameld door de Jong, van Marion en Rademaker zijn op hun sterkst 
wanneer ze niet alleen laten zien welke technieken mensen gebruiken om hun imago 
te manipuleren, maar ook verklaren waarom deze technieken succesvol zijn. Het gaat 
hierbij niet over de wenselijkheid van retoriek, spinning en Pr-stunts, maar om de 
kunst die erachter schuilt. Het is deze kunst waar Aristoteles zich al op toelegde en 
die, zoals de auteurs aantonen, tijdloos is. De kwaliteiten die men vandaag de dag 
moet cultiveren om een overtuigend imago te hebben zijn echter niet meer dezelfde 
als in de oudheid. Om betrouwbaar over te komen, doet men er tegenwoordig het 
beste aan om in te zetten op authenticiteit, transparantie en empathie. Voor wie meer 
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wil weten over de retorica van het imago vormt Vertrouw mij! een geschikte 
inspiratiebron. 

 

Thierry Oppeneer 
Thierry.Oppeneer@UGent.be 

 

Noten		
 
1  Deze uitspraak komt uit een fragment van de toneelschrijver Menander dat 

geciteerd wordt in Plutarchus’ Politieke adviezen (τρόπος ἔσθ᾿ ὁ πείθων τοῦ 
λέγοντος, οὐ λόγος, 801c). 

2  Eerder verscheen een gelijkaardige verzameling essays bij Amsterdam University 
Press waarin het belang van pathos, de emoties bij het publiek, in kaart gebracht 
wordt. Zie Jaap de Jong – Christoph Pieper – Adriaan Rademaker (eds.), Pathos en 
retorica. Beïnvloeden met emoties (Amsterdam: Amsterdam University Press, 2015). 


