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 Inleiding
Manipulaties van imago

Etos is dé drogist voor betrouwbare producten en deskundig advies 
op het gebied van gezondheid, beauty, baby en verzorging.

(Wikipedia)

We maken ons allemaal zorgen over hoe we door anderen worden gezien. 
Betrouwbaar of wispelturig; deskundig of ‘een beetje dom’; authentiek of 
asociaal onaangepast? Een slecht imago kan heel schadelĳ k zĳ n voor de 
handel, voor de liefde, voor de muziek.

Chef-dirigent Daniele Gatti van het Koninklĳ k Concertgebouworkest 
neemt eind juli 2018 een Amerikaans pr-bureau in de arm om reputatie-
schade tegen te gaan: Reputation Doctor LLC. Hĳ  doet dit nadat hĳ  een week 
eerder in The Washington Post door twee zangeressen beschuldigd is van 
ongewenste intimiteiten. Gatti en zĳ n reputatiedokter gaan in deze #MeToo-
tĳ den niet over een nacht ĳ s: eerst ontkent hĳ , en dan biedt hĳ  vrouwen 
excuses aan ‘als die zich mogelĳ k niet respectvol door hem bejegend hebben 
gevoeld’. Daarna belooft hĳ  om voortaan heel voorkomend te zĳ n en ten 
slotte biedt hĳ  nogmaals excuses aan:

Vanaf dit moment zal ik me meer bewust zĳ n van mĳ n gedrag en interac-
ties met alle vrouwen, jong en oud, om me ervan te vergewissen dat geen 
enkele vrouw zich ooit meer ongemakkelĳ k voelt, met name de vrouwen 
met wie ik beroepshalve binnen de klassieke muziek te maken heb. I am 
truly sorry. (NRC Handelsblad)

Het mag niet baten. Na enkele Amsterdamse meldingen van wangedrag 
ontslaat het Concertgebouworkest hem. Hoe de rechtszaak hierover afloopt, 
is momenteel nog niet bekend.

Wie zĳ n imago goed wil verzorgen, kan putten uit een scala aan retorische 
instrumenten waarmee mensen zich al vele eeuwen vertrouwenwekkend 
proberen te presenteren: medeleven tonen, de indruk wekken echt te luis-
teren, het eigen blazoen oppoetsen, gezamenlĳ ke tegenstanders aanvallen, 
excuses maken om de relatie te herstellen, de eigen rol in de geschiedenis 
een beetje mooier inkleuren…
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Dat deze manipulaties van het imago meestal werken, is inmiddels 
ruimschoots gebleken. Wĳ  maken er dan ook allemaal gretig gebruik van, 
zo blĳ kt uit deze bundeling essays: gewone mensen, maar ook topsporters, 
tattoobezitters, epische helden, hoofse verleiders, Hells Angels. Dat is ook 
niet raar, want we kunnen alleen overleven als we elkaar op gezette tĳ den 
kunnen overtuigen.

De ‘E-factor’ van Aristoteles
De Griekse fĳ ilosoof Aristoteles (384-322 v.Chr.) zag de geloofwaardigheid 
van een spreker als essentieel om te kunnen overtuigen. Aristoteles noemde 
ethos (op zĳ n Grieks uitgesproken als èthos, op zĳ n Nederlands als éthos) het 
best werkende overtuigingsmiddel – zelfs krachtiger dan argumentatieve 
of emotionele middelen. Mensen zĳ n geneigd boodschappen te aanvaarden 
als ze afkomstig zĳ n van sprekers of bedrĳ ven met een betrouwbaar ethos: 
de ‘E-factor’.

Ethos, imago, prestige, autoriteit, expertise, reputatie, geloofwaardigheid, 
charisma, authenticiteit – we hebben diverse woorden voor de betrouwbaar-
heid die een luisteraar een spreker toedicht. Volgens Aristoteles is ethos 
opgebouwd uit drie elementen, die we in moderne termen waarschĳ nlĳ k het 

 De binnenstad van Athene, waar Aristoteles ooit zijn theorie over ethos, pathos en logos 
ontvouwde
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beste kunnen omschrĳ ven als: deskundigheid, eerlĳ kheid en welgezindheid 
ten opzichte van het publiek.

Als mensen ons niet vertrouwen, dan overtuigen onze voorstellen ook 
niet. Zonder vertrouwen moeten we alles verifĳ iëren en iedereen con-
troleren. Vertrouwen is een krachtig smeermiddel in de maatschappĳ . 
Ethos is het belangrĳ kste kapitaal dat politici bezitten. Nieuwkomers in 
de politiek vallen daarom de zittende klasse graag precies daarop aan: 
weg met de elite van zakkenvullers, zetelklevers en kartelkardinalen! 
En oudgedienden dienen hen van repliek: ‘snotneus’, ‘circusartiest’. Toen 
oppositieleider Jeremy Corbyn 1,8 miljoen protesthandtekeningen had 
opgehaald tegen de komst van president Trump naar Groot-Brittannië, 
poeierde premier Theresa May hem af: ‘He can lead a protest, I can lead 
a country.’

En een imago dat te veel verschilt van wie je eigenlĳ k bent, levert ook 
narigheid op. Een voorbeeld is Hillary Clinton die zich als ideale presidents-
kandidate en moeder profĳ ileert, maar door velen vooral gezien wordt als 
lid van het politieke establishment. En ook Diederik Samsom kan over dit 
verschil meepraten: in een fĳilmpje om zĳ n verkiezingscampagne te steunen 
zette hĳ  zĳ n jonge gezin met gehandicapte dochter in. Dat hĳ  enige tĳ d later 
zĳ n vrouw verliet voor een medewerkster, tastte zĳ n geloofwaardigheid als 
politiek leider aan.

En het belang van ethos geldt niet alleen mensen maar ook bedrĳ ven. 
Jokken of sjoemelen leidt tot beursval, zoals Facebook zomer 2018 heeft 
gemerkt (het bedrĳ f verloor op een dag 110 miljard dollar). De excuses die 
CEO’s van Japanse grote bedrĳ ven in zulke gevallen moeten maken doet 
hen publiekelĳ k diep door het stof gaan – letterlĳ k.

Een mooi voorbeeld van hoe bedrĳ ven aan hun imago werken, biedt de 
drogisterĳ keten Etos. Dit bedrĳ f staat naar eigen zeggen voor Eendracht, 
Toewĳ ding, Overleg en Samenwerking. Het heeft onlangs zĳ n logo en huis-
stĳ l vernieuwd; het nieuwe logo is gebaseerd op het allereerste Etoslogo uit 
1919. Grafĳisch ontwerper Marcel Ooink op den Dĳ k (Aardbei Communicatie) 
ziet duidelĳ ke ethosvoordelen:

Het logo kenmerkt zich door een mooi retro-font welke in de huidige tĳ d 
prima past. Het nieuwe logo krĳ gt hierdoor een tĳ dloze uitstraling en 
is goed te gebruiken voor online en offfline communicatiemiddelen. De 
herkenbare blauw/paarse kleuren uit het oude logo zĳ n in het nieuwe 
logo vervangen door zwart. Dit geeft het logo een stoerder karakter, wat 
goed wordt uitgedragen in de nieuwe reclamefolders en tv-reclame. Het 
is allemaal wat strakker, moderner, cleaner: less is more.
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Zelfs Aristoteles had de huidige aandacht voor reputatiemanagement 
waarschĳ nlĳ k niet kunnen voorzien. Van modeblogger tot burgemeester, 
van assistent-resident tot niqaabdraagster, van beursgenoteerde bedrĳ ven 
tot kranten en omroepen: reputatiedokters bestaan.

Retorica van het imago
Vertrouw mĳ ! is een verzameling korte essays over spraakmakende klas-
sieke en nieuwe voorbeelden in onze cultuur, waarin een sterk imago een 
doorslaggevende rol speelt. Het is bedoeld als inspiratiebron voor wie beter 
wil begrĳ pen hoe we elkaar overtuigen, en welke ingenieuze technieken 
wĳ  inzetten om geloofwaardig over te komen. De auteurs zĳ n classici, let-
terkundigen, taalkundigen, historici, kunsthistorici en mediaonderzoekers. 
Zĳ  geven in hun essays samen een beeld van modern onderzoek naar de 
retorica van het imago vanuit uiteenlopende disciplines.

In Vertrouw mĳ ! worden vragen beantwoord als:
– Waarom is niet Hillary Clinton president geworden, maar Donald 

Trump?
– Wat kunnen we leren van Odysseus, Hecuba, Thomas More, Multatuli 

en The Stones?
– Wat heeft Thierry Baudet van Pim Fortuyn opgestoken?
– Wat maakt modeblogger Chiara Ferragni zo succesvol? En wat doet 

een boerka of toga met het vertrouwen dat we iemand schenken?
– Wat hebben de schrĳ vers Bilderdĳ k en Maarten Biesheuvel gemeen? 

En waarin verschillen Désanne van Brederode en Ilja Pfeĳ fffer van 
elkaar?

– Waarom trefffen de excuses van rapper Boef doel en die van minister 
Van der Steur niet?

– Wat maakt een geloofwaardige burgemeester?

Leiden, augustus 2018
Jaap de Jong, Olga van Marion, Adriaan Rademaker

 Het oude en het nieuwe logo van de Etos




