
D e  techniek getuigt  n ie t '  

Een televisiegesprek tussen 
Bernard St ieg ler  en jacques D e r r i d a  

n september 1993 sprak Bernard Stiegler met Jacques Dernda over de rol van de ge- 
ruige in de visuele media en binnen het recht. Een weergave van d u  gesprek, dar 
werd uitgezonden door de Franse televisie, werd gepubliceerd in de bundel met rele- 
visie-interviews van Bernard Stiegler: Ã‰chographse de la tÃ©kvtsio (1996, Parijs, Ga- 
hlÃ©e pp 103-112). Hieronder volgt een vertaling en bewerking van dit schriftelijke 
verslag van het televisiegesprek. 

De Rodney King-affaire 

Stiegler. 'Wij leven in het tijdperk van de mediiitechnologie, en de moderne media 
lijken een eindeloos uitstel van het rechtstreekse contact met de levende stem, de 
concrete lichamelijkheid, enzovoorts mogelijk te maken. Alles kan worden ver- 
vormd, verknipt, nagebootst, noem maar op. Vanuit uw filosofie gezien zou dar een 
interessante en stimulerende ontwikkeling genoemd kunnen worden. Aan de ande- 
re kant worden de visuele media altijd geassocieerd met de onmogelijkheid van uit- 
stel, met een directheid die verpletterend is en waar niemand aan kan ontsnappen 
Betekent dat niet dat de media de mogelijkheid tot reflexiviteit ook weer ondermij- 
nen?' 

De& 'Er zijn ook wel mensen die het tegendeel beweren, namelijk dar er juist 
een positieve kant zit aan de afwezigheid van uitstel die met de media mogelijk 
wordt. Sommigen denken dat er door de televisie een direct, ongemanipuleerd visu- 
eel contact tot stand wordt gebracht met de gebeurtenissen zelf. De suggestie dat dat 
zou kunnen brengt ons onvermijdelijk terug bij de discussie over de status van het 
getuige zijn. In een seminar dat ik gaf over getuigenissen hebben we pas nog onder- 
zocht hoe dat zit met de rol van de mediatechnologie in juridische kwesties, in ver- 
band met opsporingszaken of rechtbankgetuigenissen. 

Tijdens de Rodney King-affaire in Californie bleek dat er, precies op her mo- 
ment dar Rodney King door de politie in elkaar geslagen werd, roevallig een getuige 
ter plekke aanwezig was met een videocamera - cadeau gekregen van zijn ouders. 
Men beschikte toen dus over een directe opname van de gebeurtenissen. Die is door 
alle Amerikaanse tv-stanons uitgezonden en dat gaf weer een schokgolf van emoties, 
waardoor het daarop volgende proces wereldwijde resonantie kreeg - onder andere 
omstandigheden zou dat nooit gebeurd zijn. Want op zichzelf was het een akelig ba- 



K 7 nale scÃ¨ne er spelen zich helaas elke dag aan de lopende band veel ergere tonelen af. 
Maar deze ene scÃ¨n is toevallig ook nog verfilmd en aan heel de natie vertoond. 
Niemand kon zich meer afwenden van wat er zich hier, kennelijk zonder tussen- 
komst van wat dan ook, direct onder zijn neus afspeelde en zijn bewustzijn hinnen- 
drong. En opeens werd dat onverdragelijk. Het moest stoppen, er moest een eind 
aan komen, we bezweken onder de last van onze collectieve of gedelegeerde verant- 
woordelijkheid. 

Toch heeft dat noch de advocaten van de politie noch de aanklager ervan weer- 
houden om de film te gaan analyseren eh hem in stukjes van splitseconds te knippen, 
om daar de meest verschillende dingen mee te bewijzen. Sommigen zeiden: "King 
heeft wel degelijk geprobeerd om overeind te komen en de agenten te bedreigen. 
Het was dus gerechtvaardigde zelfverdediging". Anderen beweerden het tegendeel. 
En in feite is het 20 dat de opname laat zien dat het niet klopt: Als je hem stilzet hij 
elke fractie van een seconde zie je dat wat de politie deed geen rechtmatige zelfver- 
dediging was. En toch was er die discussie, toch waren er die geweldig subtiele po- 
gingen tot ontleding van de film met de bedoeling het ding iets bepaalds te laten 
zeggen. Maar waar het nu om gaat is dat de rechter de film niet heeft opgevat als een 
getuigenverklaring in de strikte, traditionele zin van het woord, maar als een bewijs- 
stuk dar geinterpreteerd moest worden. De echte getuigenverklaring kon alleen 
door de cameraman worden afgelegd- door die jongen met zijn camera die voor de 
rechtbankverscheen en die in levenden lijve, in de eerste persoon enkelvoud, zei wie 
hij was en vervolgens de woorden sprak: "Ik zweer dat ik de waarheid, en niets dan 
de waarheid zal spreken". Hij legde op dat moment getuigenis afvan wat hij eerlijk 
en oprecht dacht dat hij gezien had -wat hij zelfgezien had - omdat een camera, 
een onpersoonlijk technisch apparaat, niet als getuige kan dienen.' 

Bewijs en getuigenis 

Stzeyler 'Inverband met die kwestie van de setuieenverklarins;zou ik meer in het al- - - 
gemeen iets over het recht willen zeggen. Terwijl we in een razendsnelle maatschap- 
vn leven die beelden en eeluid vermanent kan reproduceren, is het zo dat onze 
rechtspraak nog steeds berust op geschreven en uiteindelijk zelfs gesproken, monde- 
linge getuigenissen.' 

Derrldz: 'Je moet onderscheid maken tussen getuigenverklaringen enerzijds en be- 
wijsvoenngen, bewijsstukken en indicaties anderzijds - hoewel die geen van alle 
ooit naar voren gebracht zouden kunnen worden zonder minstens impliciet gefun- 
deerd re zijn m een getuigenis of een gerechtelijke eed; dat maakt de hele zaak 
enorm ingewikkeld. De grenzen van het begrip getuigenis zijn overal en nergens.' 

Stiegler 'Ons recht is gebaseerd op strenge regels voor het verwerken van bewqsmid- 
delen, en die vallen niet zonder meer samen met gecuigenverklari~~gen, maar ze heb- . 
ben wel hun weerslag op wat we onder het begrip getuigenis verstaan. De technolo- 
gie van het geschreven woord is een permanente vooronderstelling van het recht. 
Maar mer audiovisueel materiaal heeft het recht, en meer nog de geschiedweten- 
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schap, behoorlijk wat problemen. Lang geleden is er al voor gepleit om audiovisuele INTERVIFW 

documenten als historische bron te erkennen en als archiefmateriaal te laten gelden, 
maar aan de universiteiten wordt dat nog steeds niet geaccepteerd. Vooral niet in 
Frankrijk, maar elders ook niet. Bovendien veroorzaken die nieuwe visuele "archie- 
ven" problemen. Om maar weer eens terug te komen op het thema van de "real ti- 
me" en de "live3'-uitzendingen: je zou kunnen zeggen dat de media in zekere zin de 
werking van de tijd kortsluiten en dat ze al een gebeurtenis van iets maken nog 
voordat de historicus er aan te pas komt. Het "laten werken van de t i jd ,  waar Pierre 
Nora het over heeft, wordt er onmogelijk doorÃ terwijl de tijd toch "aan het werk 
is". Wat vindt u ervan dat er in  juridische en historische kring zoveel verzet geboden 
wordt tegen de integratie van allerlei mediatechnieken?' 

Dewida' 'Eerst een algemene opmerking. Ik zal het enigszins dogmatisch formule- 
ren: De hele systematiek van het recht, in ieder geval van het westerse recht waarvan 
hier sprake is, moet veranderd en opnieuw bewerkt worden, m het licht van de tech- 
nologische veranderingen waar we het hier over hebben. Dat is een wat massieve ge- 
neralisane, maar nauwelijks weerlegbaar Inkt me. 

Laten we de getuigenverklaring en de bewijsvoering als voorbeeld nemen. Een 
getuigenis wordt nooit voor een bewijs gehouden - althans, dat zou niet mogen ge- 
beuren. Smkr genomen wordt een getuigenverklaring in de eerste persoon enkel- 
voud naar voren gebracht: door iemand die zegt: "ik zweer het", kortom door ie- 
mand die zich verbindt om de waarheid te spreken, die zijn woord geeft en die ook 
vraagt om op zijn woord geloofd te worden. Het is best mogelijk dar een getuigenis 
ondersteund wordt door een bewijsvoering, maar het proces van bewijsvoering is 
iets totaal anders dan dat van de getuigenis, waar altijd een belofte, een eed, een ver- 
bintenis om de waarheid te spreken bij te pas komen. Een bewijs is nooit een getui- 
genis. Een technisch archief zou in principe nooit een vervanging mogen zijn voor 
getuigenverklaringen. Een videoarchief kan bewijsstukken leveren en bewijsmaten- 
aal aanvoeren, allemaal binnen het theoretische kader van de bewijsvoering; maar 
het blijft vreemd aan het element van geloof en vertrouwen dat bij een getuigenis 
hoon. We zagen het daarnet al toen we het over Rodney King hadden. De film kon 
niet als getuigenverklaring dienen: getuigenis en bewijs zijn heterogeen, en alge- 
mener: het genre van de getuigenis en dat van de technische weergave zijn hete- 
rogeen. De techniek kan geen getuigenis afleggen. Anderzijds is het ook zo - en daar 
hebben we die dwingende logica van zo juist weer - dat wie een getuigenis aflegt en 
een eed zweert zich niet alleen verplicht om "hier en nu, ten overstaan van allen" de 
waarheid te spreken, maar ook om die waarheid te herhalen en te bevestigen, van- 
daag, morgen, en toe aan her einde der tijden. De actualiteit van mijn getuigenis 
moet herhaald kunnen worden en dus ligr die herhaalbaarheid al besloten in het 
hier en nu, in het moment zelf waarop de getuigenverklaring wordt ondernomen. 
Omdat her een afgelegdeverklaring is, bestaat een getuigenis altijd uit tekst. Getuige 
zijn bestaat uit zien, horen, enzovoort. Maar getuigenis afltssen is altijd spreken, een 
bepaalde tekst formuleren en die voor je rekening nemen. Ik kan niet getuigen zon- 
der een tekst uit tespreken. En diegesproken tekst bergt inzichzelfal iets technisch, 
al was het maar in de vorm van de herhaalbaarheid die gegeven is met het zweren 



KRISIS 7 1  van de eed; natuurlijk kan ook het minimum dan grammaticaiiteit ofretorÃ¬citei dat 
nodig is voor een mondelinge verklaring met techniek in verband worden gebracht. 

Vandaar die opmerkelijke tegenspraak: enerzijds kan de techniek nooit een ge- 
tuigenis produceren en is een getuigenis vrij van elke vorm van techniek; anderzijds 
is een getuigenis onzuiver en impliceert ze altijd weer een beroep op techniek. Door 
deze tegenspraak of misschien wel aporetische spanning wordt duidelijk hoe nood- 
zakelijk her is om opnieuw over de relatie tussen getuigenis en techniek na te den- 
ken en daarmee ook over alle consequenties waar u op wees in verband met de ge- 
schiedenis en de herinnering. De historicus doer een beroep op zowel bewijsmateri- 
aal als getuigenissen, en zelfs als hij kritiek heeft op de getuigenissen zegt hij tegelijk 
dat de getuigen hebben verklaard dat zij iets gedaan, gezien of gehoord hebben, en 
confronteert hij hun getuigenissen met bewijsstukken, ofmer andere getuigenissen.' 

Stiegkr 'Voor de historicus kunnen er getuigenissen bestaan die verwoord zijn door 
iemand die nier meer leeft.' 

Derrzdd: 'Inderdaad. En hoe zit dat met een technisch geregistreerde getuigenis? Als 
iemand zweert de waarheid re spreken: hier en nu, in levende lijve, en zijn getuigenis 
wordt opgenomen en men kan beschikken over de opname, is die opname dan een 
getuigenis of niet? De vraag brengt ons weer bij de herhaalbaarheid waar ik her zo 
even over had, in het bijzonder de herhaalbaarheid op video. Als ik getuig verbind ik 
mij nier alleen om mijn getuigenis te herhalen, maar mijn getuigenis kan ook wor- 
den opgenomen. Dat principe accepteer ik. Niemand getuigt in her geheim. Als ik 
getuig dan doe ik dat in het openbaar, ten overstaan van de jury die de maatschappij 
vertegenwoordigt, enzovoort. Ik getuig in het openbaar en accepteer daarom bij 
voorbaat dar mijn getuigenis wordt opgenomen, al was het maar door de griffier, en 
dar men er over kan beschikken. O m  die reden accepteer ik dat de opname van de  
getuigenverklaring gelijkwaardig is aan een getuigenis in levenden lijve. En natuur- 
lijk wordt het conceptuele schema met behulp waarvan we in principe getuigenis en 
bewijsvoering uit elkaar houden, veranderd door onze hedendaagse mogelijkheden 
om re archiveren, en ook door alle nieuwe mogelijkheden om analoge of numerieke 
opnames te maken. 

Dit is een enorm ingewikkelde materie. In het Grieks betekent her woord getui- 
genis af en toe nok: bewijs. Het is niet toevallig dat men van de getuigenverklaring 
naar de bewijsvoering is geglibberd.' 

Psychoanalyse en h e t  recht  

Stiegler: 'Laten we terugkomen op die kwestie van her bewijs. Roland Barthes heeft 
in La chambre claire gezegd dat de fotogafie overtuigt vanwege de echtheid ervan 
Ook Barthes beweert dus - op een andere manier dan Nora, maar er is wel een ver- 
band - dat alle historische bemiddeling hier wordt kortgesloten. Het gaat voor hem 
dan niet om een exacre weergave, maar om de suggestie van echtheid die van foto's 
uitgaat. Het lijkt daardoor in de fotografie niet alleen maar om bewijskracht te 
gaan.' 



Deyrzda: 'Inderdaad. Barthes probeert het bewijs in de richting van de getuigenis te I T J T L I W ~ W  

trekken. Het lijkt erop, volgens Banhes (maar ik geef toe dat ik hem niet helemaal 
kan volgen), dat het fotografisch effect - ik zeg met opzet effect, of liever het inten- 
nonele noÃ¨m dat het correlaat is van dat effect - daarin bestaat dat het ons direct en 
onmiskenbaar voor een verleden plaatst dat ooit heden is geweest, zodat her opeens 
de kracht van een authentieke getuigenis krijgt: niet de kracht van een keihard be- 
wijs, maar van een getuigenis die niet weersproken kan worden. De fotografie zou 
verschillen van de schilderkunst en de literatuur doordat ze vastlegt wat geweest is, 
doordat ze iets het toestel binnen haalt wat ooit buiten was. Fotografie wordt geacht 
alleen al door haar structuur het onvervangbare heden vast te pinnen: "zo is het ooit 

en op de singulariteit van dat "ooit" kan nier afgedongen worden. Ze zou 
getuigen "dat het ooit zo was". Ze zou niet alleen bewijzen, maar ook getuigen. 

Natuurlijk begrijp ik best dat de fotografie dat effect heeft, en ook dat ze heftige 
cmones teweegbrengt. Maar een natuurlijk effect is het niet, het kan altijd kunstma- 
tig gecreeerd worden. Zelfs in een foto die niet gemanipuleerd wordt zit een element 
van constructie; bovendien is het altijd mogelijk om er allerlei technische trucs op 
los te laten. De uiterst geraffineerde middelen waarmee wij tegenwoordig kunnen 
archiveren zijn een tweesnijdend zwaard: Aan de ene kant kunnen we het heden zo- 
als het geweest is "authentieker" en waarheidsgetrouwer dan ooit weergeven; aan de 
andere kant kunnen we, dankzij dezelfde mogelijkheden, op een steeds geraffineer- 
dere manier manipuleren, snijden, herschikken en synthetische reproducties maken. 
Deze technische synthesemogelijkheden geven ons meer ruimte om waarheidsge- 
trouwe weergaves te maken, en tegelijk vormen ze een bedreiging voor de waarheids- 
echtheid. Authenticiteitswaarde wordt enerzijds door de techniek mogelijk gemaakt, 
maar anderzijds daar ook weer door bedreigd Daarom zal men, zij het op naieve 
gronden, de zogenaamde levende getuigenis blijven verkiezen boven het archief. Het 
ES een aangename gedachte dat een getuige wanneer hij naar de getuigenbank komt 
en namens zichzelf het woord neemt, inderdaad zichzelf is! Hij spreekt echt. Zelfs als 
hij liegt, of als hij iets vergeet, of als zijn getuigenis niet volledig is of blijft steken, 
kan hij tenminste waarachtig zijn. Als ik het op mij neem om de waarheid te spre- 
ken, dan verbind ik mij niet om de objectieve waarheid te zeggen, om mij met te ver- 
gissen. Een getuige die zich vergist legt nog geen valse getuigenis af. Ik verbind mij 
om geen valse getuigenis af te leggen, om eerlijk te zeggen wat ik heb gezien en ge- 
hoord. Dat is de waarheid waar ik mezelf toe verplicht heb. Het gaat dus om waar- 
achtigheid, niet om objectiviteit. Een getuige die naar voren komt en zegt: "Kijk, dit 
heb ik gezien", zal men nier van meineed beschuldigen als hij niet goed gekeken 
heeft of als hij zich heeft vergist Hij wordt pas van meineed beschuldigd als hij liegt 
en als hij te kwader trouw is en verzwijgt wat hij gezien of gehoord heeft. Anders ge- 
zegd: Als hij liegt met de bedoeling te bedriegen. En zelfs dan nog zal er meer ver- 
trouwen worden gesteld in een getuigenis dan in archiefmatenaal of een bewijsstuk. 
Ook alles wat verder nog de compositie van een getuigenis - hoe oprecht of eerlijk 
die ook is - kan beinvloeden: onbewuste invloeden, dissociatie van de persoon, schi- 
zofienie, enzovoorts worden op de koop toe genomen, alles dus wat er aan bijdraagt 
dat het ik dat hier zegt: "Ik zweer dat ik de waarheid en niets dan de waarheid zal 
spreken" een buitengewoon complexe constructie is. 



I<RI,IS ,A Waarmee ik maar even wil zeggen dat de vciandeiing die psychoanalyse heet en 
die je niet los kunt zien van bepaalde technologische condities, nog steeds niet in her 
recht is geintegreerd, niet in de opvatting van getuigenverklaringen en ook niet in 
het geheel van de juridische systematiek. Net zoals het idee van her technische nog 
niet in het recht geintegreerd is, zo is ook het idee van het psychoanalyrische nog 
niet geassimileerd, laat staan begrepen Psychoanalyse is er natuurlijk in soorten. 
Waar het hier om gaat is het psychoanalytische als zodanig, dat wil zeggen het idee 
van een onbewuste, van een topica van het zelf, van rekening houden met de diffe- 
rentiatie of splitsing van psychische instanties, met het feit dat het ik niet een zelf- 
standig gegeven is en gedissocieerd kan zijn - dit alles, met alle verfijningen en ver- 
takkingen die zo'n topica kan uitlokken, wordt totaal veronachtzaamd m de taal van 
het recht. Het wordt in de beginselen zelfvan her recht over het hoofd gezien, beter 

1 nog, of eigenlijk erger nog, de juridische taal is gebouwd op de ontkenning ervan. 
Misschien is de taal van het recht zelfs wel ontwikkeld met het nog op die ontken- 

J 
ning. 

Wat ik hier zeg is geen pure speculatie. Het gaat om iets dat elke dag gevolgen 
heeft. Ie kunt eipenliik geen krantenbericht of mridisch verslag lezen zonder dar het u > "  " 
je opvalt dat die gevolgen alomtegenwoordig zijn. En op hele lange termijn zal deze 
situatie toch moeten veranderen. Tegen die tijd zullen wn, of onze erfgenamen, m " " 
een heel andere wereld wonen. En die komt er echt aan, al is het langzaam ....' 

(Vertalinglbewerking: Yolande Janssen en Heleen Potc.) 
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