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Voorwoord

In afwijking van de gebruikelijke formule van Justitiële verken-

ningen, waarbij een thema vanuit verschillende invalshoeken en 

disciplines wordt belicht, komt in dit nummer een waaier van 

onderwerpen aan bod. Opvallender is dat deze keer niet de teksten 

centraal staan, maar beelden, foto’s.  De redactie heeft negen sociaal 

wetenschappers gevraagd om aan de hand van een foto uit te wijden 

over een aspect van hun onderzoek en/of vakgebied. Daarbij gaan 

de auteurs in op de vraag wat de foto laat zien en hoe we deze kun‑

nen interpreteren.

De idee dat fotografische beelden überhaupt een interpretatie 

behoeven, is niet per se vanzelfsprekend. Volgens de Franse film‑

theoreticus en ‑criticus André Bazin (1960) is de uitvinding van de 

fotografie de belangrijkste ontwikkeling in de geschiedenis van de 

beeldende kunst, omdat deze de perfectionering zou betekenen van 

het menselijk streven naar het scheppen van een natuurgetrouwe 

weergave van de werkelijkheid. Bazin meende dat het fotografische 

beeld zonder menselijke tussenkomst tot stand komt en daarmee 

een objectief beeld van de werkelijkheid geeft  – niet voor niets 

wordt de lens van een camera ‘objectief’ genoemd.

Bazins opvattingen vormen een contrast met diegenen die de foto 

in de eerste plaats zien als een constructie. De fotograaf neemt – al 

dan niet bewust – een hele serie beslissingen (over het moment van 

afdrukken, de uitsnede, belichting, focus, afstand, type objectief) 

die ertoe leiden dat het beeld wordt losgemaakt uit ruimte en tijd. De 

oorspronkelijke context van de foto blijft verborgen voor degene die 

ernaar kijkt. Sommige kijkers zullen zich afvragen wat zich buiten 

de kaders van de foto afspeelde, anderen zullen dat niet doen en het 

beeld beschouwen als dé representatie van een bepaalde gebeur‑

tenis. Maar hoe dan ook zal ieder vanuit zijn eigen achtergrond, 

geschiedenis en kennis naar het beeld kijken. 

Binnen de journalistiek heeft Joris Luyendijk enkele jaren geleden 

met zijn boek Het zijn net mensen de manipulatie met (selectie van) 

beelden door de media aan de kaak gesteld. Zijn relaas maakte het 

werk van auteurs als Vilém Fluser, Jean Baudrillard en Susan Sontag 

weer actueel. Zij signaleren allen een ontwikkeling waarin beelden 

voor veel mensen de werkelijkheid zíjn, simpelweg omdat men 

de ‘echte’ werkelijkheid die de bron is voor het beeld, niet kent, er 

nooit geweest is, een dergelijke ervaring nooit heeft meegemaakt, 

enzovoort. 
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De vraag is echter hoe erg dit is. Vaak genoeg zijn beelden juist een 

aanleiding om die ‘werkelijkheid’ zelf te gaan exploreren en ‘met eigen 

ogen’ te aanschouwen. Verder is het niet ongewoon dat, zeker in het 

internettijdperk, de publicatie van een schokkende foto of een ‘sterk’ 

beeld levendige discussies uitlokt en informatie genereert die voorheen 

slechts bij enkelen bekend was. Het beeld kan zo – stapsgewijs – leiden 

tot ‘meer waarheid’, en niet tot ‘minder waarheid’, zoals Baudrillard 

meende. Het artikel van De Bruijn in dit nummer over het in 2006 door 

World Press Photo bekroonde beeld van een stel jonge Libanezen die 

door een gebombardeerde stadswijk rijden, laat dit mooi zien.

In weerwil van de scepsis over de objectiviteit van de fotografie komt 

het toch regelmatig voor dat foto’s iets over de werkelijkheid lijken te 

kunnen onthullen, een inzicht dat wellicht sluimerde maar door de foto 

pas helder wordt: de zogeheten fotografische belofte. De bijdragen van 

Van Zoonen over een straatbeeld van een moslima in Rotterdam, van 

Nelen over de Amsterdamse Wallen en van Schuilenburg over de moord 

op een Black Panter‑activist in Chicago zijn daar voorbeelden van. De 

soms bedrieglijke alledaagsheid van beelden komt aan de orde in de 

artikelen van Van Gemert en Van der Leun. De foto’s bij de artikelen 

van Verkaaik en Guadeloupe, zijn typische, actuele beelden van deze 

tijd. Ook de symboliek van foto’s en de krachtige werking daarvan 

worden in dit nummer besproken. Janssen doet dit aan de hand van een 

Nederlandse ‘klassieker’: oud‑staatssecretaris Aad Kosto met zijn kat 

Augustus in de armen.

M.P.C. Scheepmaker 
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