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Deel II: 
De Amerikaanse benadering 





H O O F D S T U K V 

Inhoudelijke neutraliteit 

1« Het eerste amendement 

Zoals gezegd zal in de rest van dit boek de vraag centraal staan of gegeven de waarde en 
het belang van vrijheid van meningsuiting strafbaarstellingen zoals die in art, 137c-e Sr 
zijn geformuleerd eigenlijk wel te rechtvaardigen zijn. Dat is een interessante vraag, al 
was het maar omdat in Amer ika - dat toch net als Nederland een moderne liberale de
mocratie is, waarin het beginsel van non-discriminatie een centrale plaats inneemt 1 — 
dergelijke verbodsbepalingen geen enkele kans zouden maken om door de hoogste 
rechter aanvaard te worden. Zi j zooden zonder enige twijfel ongrondwettig verklaard 
worden als strijdig met de door het eerste amendement van de Amerikaanse grondwet 
gegarandeerde uitingsvrijheid. 

Voorzover relevant schrijft het eerste amendement voor da! 'Congress shall make no 
law [...] abridging the freedom of speech, or of the press; or the right of the people 
peaceably to assemble, and to petition the Government for a redress of grievances.' Het 
amendement spreekt alleen over de federale wetgever: het congres. De bill of rights, de 
verzameling grondrechten die in 1791 in de vorm van tien amendementen aan de A m e r i 
kaanse grondwet werd toegevoegd, was oorspronkelijk louter bedoeld om de macht van 
de federale wetgever aan banden te leggen en werd door het Suprème Conrt ook alleen 
toegepast waar de grondwettigheid van handelingen van de federale overheid in het ge
ding was. 

Die laatste bevoegdheid, de bevoegdheid om federale wetten als onverenigbaar met de 
constitutie onverbindend te verklaren, had het Suprème Court zich al in 1803 toegeëi
gend, in het beroemde arrest Marbury v. Madhon: (De Nederlandse rechter mist een 
dergelijke bevoegdheid: volgens art. 120 G w is het de rechter verboden om te treden in 
de beoordeling van de grondwettigheid van formele wetten.)3 Later, vanaf 1816, moes
ten de staten (en meer in het algemeen: de niet-federale wetgevers) er eveneens aan gelo
ven. Het Suprème Court oordeelde toen dat het de bevoegdheid had oordelen van statelij
ke rechters over federale rechtsvragen te herzien, en daaruit volgde dat ook de daden van 
de statelijke wetgevers voortaan door het Suprème Court getoetst konden worden op hun 
verenigbaarheid met de constitutie. 4 

V o o r de bill of rights was in die laatste toetsing echter geen rol weggelegd. Vandaar, 
bijvoorbeeld, dat een reder wiens haven door onzorgvuldig handelen van de gemeente 
Baltimore was verzand, in zijn gevecht om schadevergoeding niet kon rekenen op steun 

1 Een willekeurig voorbeeld: There is a compelling [...] government interest in the interdiction of racial 
discrimination which stands on highest constitutional ground, taking into account the provisions and pe
numbra of the Amendments passed in the wake of the Civil War. That government interest is dominant 
over other constitutional interests to the extent that there is complete and unavoidable conflict,' {Green v. 
Cormoly, 330 F Supp 1150, summarily affd sub nam Coil v Green, 404 U.S. 997 (1971), 1167). 

2 f Cranch (5 U.S.) 137 (1803), opgenomen in Gunther (1991), 2-10, Vgl Tribe (1988), 23 e.v. Zie over 
de betekenis van dit arrest ook: Boon (1992), 103-106. 

3 Zie hieronder § 5. 
4 Zie Gunther (1991), p. 29. 
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van de federale rechter. Weliswaar bevat het vijfde amendement de bepaling dat '[no] 
private property [shall] be taken for public use, without just compensation\ de hoogste 
federale rechter was van mening dat die bepaling louter bedoeld was als begrenzing van 
de macht van de regering van de Verenigde Staten en dat zij geen betekenis had voor 
geldigheid van de wetgeving van de afzonderlijke staten. Hetzelfde gold volgens het Su
prème Court voor de overige amendementen: niets in de formulering ervan wees erop dat 
ze bedoeld waren om ook van toepassing te zijn op de staten en het Suprème Court con
cludeerde dan ook dat het de bevoegdheid miste om ze wèl zo toe te passen; 5 Met be
trekking tot het eerste amendement betekende dit, dat de Constitutie de burger geen en
kele bescherming bood tegen inbreuk op de rechten van vrije meningsuiting en vrije pers 
door de niet-federale overheden. 6 

Met de invoering, vlak na de burgeroorlog, van het veertiende amendement 7 be
doeld om de in 1868 bevrijde slaven ook daadwerkelijk de statos van volwaardig mede
burger te verlenen werd echter de ruimte geschapen voor een 'nationalisering' van de 
bil! of rights. Die ruimte werd vooral gecreëerd door de zogenaamde due proces-bepa
l ing, welke voorschrijft dat '[n]o State shall [...] deprive any person of life, liberty, or 
property, without due process of law ' . In de interpretatie die het Suprème Court daaraan 
gegeven heeft is deze bepaling naast een eerlijk-procesgarantie ('procedural due process') 
tevens een redelijke- en rechtvaardige-wetgevinggarantie ('substantive due process') gaan 
behelzen. E n vanzelfsprekend is het Suprème Court z ich bij zijn pogingen om inhoud te 
geven aan de norm van substantive due process, steeds meer gaan oriënteren op de in de 
bil! of rights genoemde grondrechten. h A l s er immers ergens sprake is van, inhoudelijk 
gesproken, willekeurige vrijheidsbeperking, dan toch daar waar de niet-federale wetge
vers een inbreuk maken op die voor een democratische rechtsstaat zo fundamenteel ge
achte rechten. 

Toch werd aanvankelijk de door de due process-hep&Ymg tegen de staten geboden be
scherming vooral ingeroepen om inbreuken op economische vrijheden ongrondwettig te 
verklaren, 9 Pas in 1925, in Gitlow v. New York, besliste het Suprème Court dat de door 

5 Barron v. Mayor and City Counsil of Baltimore, 43 U.S. 342 (1833), 250/1. De tekst van de amendemen
ten laat overigens andere interpretaties toe. 

6 Vgl. Levy (1985), pp. 262, 266-268 en 306-308. Overigens laat Levy zien, dat zelfs als het eerste amen
dement wel, zoals Madison voor ogen stond, van toepassing was verklaard op de staten, daarmee nog 
geenszins gegarandeerd zou zijn geweest dat de vrijheid van meningsuiting adequate bescherming had ge
kregen. In tegendeel: veel wijst erop dat de Framers van de Amerikaanse Constitutie een tamelijk traditio
nele kijk hadden op de grenzen van toelaatbare politieke meningsuiting. Met name maakten zij vrijwel 
zonder uitzondering ruimte voor 'seditious libel', d.vv.z.: strafbaarstelling van belediging van het openbaar 
gezag, waardoor kritiek op overheidshandelen aan strenge beperkingen onderworpen kon worden. 

7 Het eerste lid daarvan luidt: 'Al l persons born or naturalized in the United States, and subject to the juris
diction thereof, are citizens of the United States and of the State wherein they reside. No State shall make 
or enforce any law which shall abridge the privileges or immunities of citizens of the United States; nor 
shall any State deprive any person of life, liberty, or property, without due process of law; nor deny to 
any person within its jurisdiction the equal protection of the laws.' 

8 Vgl. Tribe (1988), p. 772-3. 
9 Vgl. Rawls (1993), p. 233 n. 18; het Supreme Coun 'emasculated the Reconstruction amendments by in

terpreting them as a charier of capitalist liberty rather than the liberty of the freed slaves,' Het standaard
arrest in dit verband in ieder geval wat betreft de jurisprudentie van de 20e eeuw - is Lochner v. New 
York, 198 U.S. 45 (1905), waarin een New Yorkse wet die het bakkers verbood om personeel langer dan 
10 uur per dag of 60 uur per week te laten werken, ongrondwettig werd verklaard. Het SC stelde vast dat 
4 [t]he general right to make a contract in relation to his business is part of the liberty of the individual 
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het eerste amendement gewaarborgde uitingsvrijheid één van de fundamentele persoonlij
ke rechten en vrijheden is die door de due process-h&p&Ymg van het veertiende amende
ment worden beschermd tegen inbreuk door de staten. 1 0 Sindsdien mag men bij het in
terpreteren van het eerste amendement in plaats van 'het congres' ook lezen 'het congres 
of de wetgevers van de staten' (althans, waar hel de uitingsvrijheid betreft: andere funda
mentele vrijheden werden pas later in het 14e amendement ge ïncorporeerd) , 5 3 

Eigenlijk is de jurisprudentie over vrijheid van meningsuiting zich in Amer ika ook 
eerst vanaf die tijd gaan ontwikkelen, In het net genoemde Gitiow v. New York volgde 
het Suprème Court nog de benadering die in Amer ika verbonden is met de naam van 
Blackstone - 'the oracle of the common law in the minds of the American Framers ' . 1 2 

De kern van het recht op vrijheid van meningsuiting, aldus Blackstone, is het recht om 
gevrijwaard te blijven van preventieve censuur. Dat recht wordt niet geschonden als 
godslasterlijke, immorele, verraderlijke, opruiende, tweespalt zaaiende, lasterlijke of het 
gezagsondermijnende publicaties worden verboden. Inderdaad heeft iedere vrije burger 
een onbetwijfelbaar recht om welk gevoelen dan ook aan het publiek voor te leggen. Dat 
verbieden zou de vernietiging van de vrijheid van drukpers betekenen, zonder welke een 
vrije staat niet denkbaar is, Maar publiceert iemand iets dat 'improper, mischievous, or 
i l legai ' is, aldus nog steeds Blackstone, dan zal hij de gevolgen van zijn eigen vermetel
heid moeten dragen. 1 3 

Geheel in overeenstemming met deze opvatting onderstreepte het Suprème Court in 
Gitiow v. New York de vanzelfsprekendheid van de beperkingen waar de vrijheid van 
meningsuiting aan onderhevig was: Een ieder heeft de vrijheid om zonder voorafgaand 
verlof gedachten of gevoelens te openbaren, maar het staat buiten ki j f dat de staat degene 
mag bestraffen die zijn vrijheid misbruikt 'by utterances inimical to the public welfare, 
tending to corrupt public morals, incite to crime, or disturb the public peace', 1 4 N o g 
evidenter, aldus het Hof, is de bevoegdheid van de staat om uitlatingen te bestraffen die 
de fundamenten van de rechtsorde in gevaar brengen. De veroordeling van Gi t iow tot 
tien jaar gevangenisstraf werd dan ook in stand gehouden. Hi j had in zijn L E P T WlNG 
M A N I F E S T O namelijk de leer verkondigd dat het gevestigde staatsbestuur zo nodig met 
onwettige middelen omvergeworpen moest worden. 

Bi j het weergeven van de feiten in Gitiow werd opvallend genoeg vermeld dat 'there 
was no evidence of any effect resulting from the publication and circulation of the M a n i -

protected by the I4th .Amendment' (53) en beargumenteerde vervolgens dat de inbreuk die de wet op de 
contractsvrijheid maakte willekeurig was, want geen enkel redelijk doel diende (57/8). in het Roosevelt-
tijdperk veranderde de houding van het Supreme Court, Vgl. bijv, West Coast Hole! Co. v. Parrish, 300 
U.S. 379 (1937) (constitutie spreekt niet over vrijheid van contract; de vrijheid waar het 14e amendement 
over spreekt is iiberty in a social organization which requires the protection of law against the evils 
which menace health, safety, morals and welfare of the people'). 

10 268 U.S. 652 (1925), 666, Zie over deze uitspraak hieronder, Hoofdstuk 7, § 4. 
11 Vgl. Cortner (1981), Zie ook Brennan (1964), p. 2-3, Overigens betreffen de belangrijkste toepassingen 

van de substantive due process-gedachte het recht op 'privacy', dat nergens met zoveel woorden in de bill 
of rights te vinden is. Zie Griswoid v. Connecticut 382 U.S. 479 (1965) (contraceptie) en Roe v. Wade 
410 U.S. 113 (1973) (abortus). 

12 Levy (1985), p. 12, Blackstone's COMMENTARIES ON THE LAWS OF ENGLAND was volgens Nelson, Teeter 
& Le Due (1989, p, 11) 'a kind of legal Bible for the lawyers in the emerging US,' 

13 Blackstone (1769), p. 151-152, 
14 268 U.S. 652, 667. 
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fes to / 1 5 Dat had ook moeilijk anders kunnen zijn, Het manifest was een typisch voor
beeld van het soort gortdroge theoretische verhandeling over revolutionair socialisme dat 
het handelsmerk is geworden van de marxistische intellectueel, In de woorden van 
Zechariah Chafee, wiens in de eerste helft van deze eeuw geschreven commentaren een 
enorme invloed hebben uitgeoefend op het denken over het eerste amendement: ' A n y 
agitator who read these thirty-four pages to a mob would noi stir them to violence, ex-
cept possibly against himself. This Manifesto would disperse them faster than the Riot 
A c t / 5 6 Er was met andere worden geen enkel direct gevaar van het pamflet te duchten» 

Zoals hieronder nog zal blijken was dat voor de dissenting11 rechters Holmes en 
Brandeis reden om in deze veroordeling een poging tot onderdrukking van louter ideeën 
te zien; niet een onderdrukking van uitlatingen die gevaarlijk waren, maar een onder
drukking van ideeën die de machthebbers niet aanstonden, Hun opvattingen over vrijheid 
van meningsuiting, die zij al vanaf 1919 in diverse afwijkende opinies hadden ver
woord , 1 8 inspireerden tot een nieuwe benadering en vormden de basis van een ontwik
keling waarin steeds meer beperkingen van de oitingsvrijheid grondwettelijk taboe wer
den verklaard, De belangrijkste stappen werden overigens pas gezet vanaf begin jaren 
zestig, toen enerzijds de Koude Oorlog over z n hoogtepunt heen was en de Amerikaanse 
communisten niet langer gezien werden als bedreiging, maar als 'miserable merchants o f 
unwanted ideas, ' 1 9 en toen anderzijds de federale rechter zich steeds vaker gedwongen 
zag een eind te maken aan de pogingen van racistische overheden om de burgerrechten
beweging de mond te snoeren. 2 0 De vrijheid van meningsuiting is in die tijd steeds pro
minenter naar voren gekomen als de waarde waar niet aan te tornen valt: het eerste ge
loofsartikel van het Amerikaanse politieke denken. 

Het is op grond van de betekenis die het eerste amendement in de loop van die ont
wikkel ing heef! gekregen, da! zonder enige aarzeling gesteld kan worden dat bepalingen 
als art. 131 c-e Sr geen enkele kans zouden maken om door de Amerikaanse rechter aan
vaard te worden. ïn de nu volgende hoofdstukken wi l ik proberen die betekenis te schet
sen en te laten zien op welke gronden het Suprème Court dergelijke bepalingen ongrond
wettig zou verklaren. 2 1 

15 268 U.S. 652,656; vgl. 664. 
16 Chafee (1941), p. 319. 
17 Beslissingen die het Supreme Court neemt hoeven niet unaniem te zijn. Voldoende is dat een meerderheid 

van de rechters zich in het eindoordeel kan vinden. Zijn de rechters waaruit die meerderheid bestaat het 
eens over de gronden, dan is er sprake van een majority opinion', verschillen zij daarover van mening dan 
resulteert dat in een plurality opinion. Een rechter die het niet eens is met het eindoordeel van de meer
derheid schrijft een dissenting opinion, een rechter die het niet eens is met de gronden waarop de opinie 
van meerderheid tot het eindoordeel komt (of meent daar een wijs woord aan toe te kunnen voegen) 
schrijft een concurring opinion, 

18 Holmes beet de spits af in Ahrams v. United States, 250 U.S. 616 (1919), Brandeis volgde in Schaefer v. 
United States, 251 U.S. 466 (1920) en Pierce v. United States, 252 U.S. 239 (1920). 

19 Justice Douglas (dissenting) in Dennis v. United States, 341 U.S. 494 (1951), 589. 
20 Zie over de invloed van de burgerrechtenbeweging op de ontwikkeling van de eerste-amendementjurispru-

dentie met name de schitterende verzameling opstellen van Kalven (1965). 
21 Een echt eenvoudige opgave is dat overigens niet, 'The outstanding fact abont the First Amendment', zo 

schreef Emerson (1970, p. 15) een kwart eeuw geleden, is that the Supreme Court has never developed 
any comprehensive theory of what that constitutional guarantee means and how it should be applied in 
concrete cases.' En de heersende leer is er volgens Post (1991, p. 278} sindsdien niet beter op geworden: 
It is a vast Sargosso Sea of drifting and entangled valnes, theories, rules, exceptions, predilections.' 
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2, Nazi-demonstraties: Skokie 

Het beste aanknopingspunt voor die exercitie wordt geboden door de Skokie-zaak, die 
eind jaren zeventig in Amer ika speelde, Skokie is een voorstad van Chicago, die toen 
zo ' i i 70.000 inwoners telde, R u i m de helft daarvan was van joodse afkomst en daaronder 
bevonden zich enkele duizenden overlevenden van de kampen. Uitgerekend deze plaats 
was door de National Socialist Party of America van Frank C o l l i n uitgekozen voor een 
politieke demonstratie: in uniform, met de bekende van een groot hakenkruis voorziene 
partij vlag en onder het van tevoren via pamfletten verspreide motto, dat je de meeste jo
denhaters vindt waar de meeste joden zijn. We treffen hier met andere woorden een ex
treem geval aan van het soort handelen dat de Nederlandse wetgever voor ogen moet 
hebben gehad bij de formulering van art. 137c: een voorbeeld van een in zijn groteskheid 
nauwelijks te evenaren belediging. Pat is vooral hier, in de wijze waarop het recht om
gaat met een dergelijke onverhulde vorm van racistische haatpropaganda, dat het verschil 
duidelijk wordt tussen de Amerikaanse benadering van de vrijheid van meningsuiting en 
de Nederlandse of ruimer: de Europese. 

In deze zaak stond de grondwettigheid ter discussie van drie verordeningen die de ge
meente Skokie had uitgevaardigd met het speciale doel om het Frank Co l l i n en zijn par
tijgenoten onmogelijk te maken in Skokie te demonstreren. 2 2 De voor de vergelijking 
met art, 137c-e Sr interessantste verordening was de tweede door de rechter aangeduid 
als de 'racial slur ordinance\ 2~' Zi j verbood de verspreiding van geschriften of afbeei-

22 Er speelden eigenlijk verschillende zaken. Voor hel. gemak doe ik hier net alsof die andere niet bestaan. 
Voor een uitgebreid, vanuit het libertaristische perspectief van de ACLU geschreven overzicht van de 
loop der gebeurtenissen en de ontwikkeling van de verschillende juridische procedures: Hamlin (1980) = 
Zie verder Neier (1979), Horowitz and Bramson (1979), Gibson and Bingham (1985) en Downs (1985). 

23 De eerste verordening behelsde een vergunningensysteem en werd om drie redenen ongrondwettig ver
klaard: (1) Zij stelde als voorwaarde voor het verkrijgen van een demonstratievergunriing dat een aanspra
kelijkheids- en schadeverzekering werd afgesloten met een totaal verzekerd bedrag van minimaal $ 
350.000 en maakte zo de uitoefening van het demoostratierecht afhankelijk van een in de praktijk niet te 
overwinnen obstakel (2) Zij bood de gemeente de mogelijkheid die voorwaarde te laten vallen, zonder 
criteria aan te geven op grond waarvan zo'n vrijstelling gegeven mocht worden en gaf de gemeente dus 
de ruimte om onder het mom van regulering inhoudelijke censuur uit te oefenen. Zie voor Nederland KB 
II mei 1948, AB 1948, 642 (exploitatievergunning bibliotheek); weliswaar staat daar HR 20 juni 1950, 
NJ 1950, 619 (ventverbod) tegenover, waar de HR overwoog 'dat niet valt in te zien, dat een dispensa
tiebevoegdheid een geldige regeling onverbindend zou maken alleen op grond van de mogelijkheid dat 
van die bevoegdheid misbruik zou worden gemaakt* (vgl. De Winter (1993), p, 100-106); maar daartegen
over staat weer HR 11 december 1987, NJ 1990, 73, waarin de enkele mogelijkheid van censuur door
slaggevend was (vgl. Vermeulen (1992a), p. 162-3)). (3) Door de bepaling dat een vergunning niet afge
geven kon worden voor bijeenkomsten waarin racistische uitlatingen gedaan zouden worden vestigde zij 
een regime van voorafgaand verlof. (Vgl. voor Nederland art. 7 Gw en art, 4 en 5 WOM, zie hieronder § 
7.) 
De derde verordening verbood het demonstreren in 'military style* uniformen, De districtsrechter schoof 
deze bepaling bruusk terzijde als 'patently and flagrantly unconstitutional on its face.' (Collin v, Smüh, 
441 F.Supp, 676 (N.D. 111. 1978), 700) De gemeente had betoogd dat het dragen van dergelijke uniformen 
onverenigbaar was met de traditie van democratie en met de opvattingen over moraal en fatsoen van de 
burgers van Skokie. De districtsrechter oordeelde echter dat het evident ongrondwettig is om een symbool 
te verbieden wegens onverenigbaarheid met een 'traditie* of met opvattingen over moraal en fatsoen die 
op grond van de grondwettelijk gewaarborgde rechten door iedere Amerikaan bekritiseerd en verworpen 
mogen worden, 
Skokie zag snel in dat het geen zin had de ongrondwettig verklaring van deze verordeningen aan te 
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dingen en de vertoning van symbolen die haat opwekken of aanzetten tot haat tegen per
sonen wegens hun ras, afkomst of godsdienst, en die ook bedoeld zijn dat te doen, 

Hoewel het Suprème Court geweigerd heeft zich over de zaak te buigen, 2 4 worden 
de uitspraken van de lagere federale rechters in kwestie — die van districtsrechter Dec
ker 2 5 en die van het hof van beroep 2 6 algemeen beschouwd als correcte interpretaties 
van het eerste amendement. De opinie van met name de districtsrechter biedt bovendien 
een aardige inleiding tot enkele belangrijke leerstukken van de jurisprudentie inzake de 
vrijheid van meningsuiting. 

V o o r de meeste kenners van het Amerikaanse recht lag de ongrondwettigheid van de 
verordeningen er duimendik bovenop, Een vooraanstaand eerste-amendementgeleerde 
oordeelde zelfs dat het meest opvallende kenmerk van de Skokie-zaak was dat het ju r i 
disch gesproken om een eenvoudige zaak g ing , 2 7 Anderzijds was het niet voor niets dat 
de zaak de gemoederen zo in beweging bracht en maandenlang de Amerikaanse kranten
columns beheerste. Het was evident dat de bewoners van Skokie alle reden hadden om 
zich te verzetten tegen de walgelijke provocatie van C o l l i n . 

Ook juridisch gesproken was er trouwens nog een noot te kraken, De gemeente kon 
zich namelijk beroepen op een nooit expliciet herroepen arrest uit 1952, Beauharnais v, 
Illinois2*, waarin het Suprème Court een wet die groepslaster strafbaar stelde grondwet
tig had verklaard. Die wet was in 1917 in reactie op ernstige rassenrellen in het Wetboek 
van Strafrecht van Illinois opgenomen en keerde zich onder andere tegen het openbaar 
maken van uitlatingen die verdorvenheid, misdadigheid, onkuisheid of ondeugdzaamheid 
toeschrijven aan door ras of godsdienst gekenmerkte groepen burgers, voorzover die uitla
tingen (i) die burgers wegens hun ras of godsdienst blootstellen aan verachting, hoon of 
een slechte naam, of (ii) geëigend zijn om tot ordeverstoringen en wanordelijkheden te 
leiden. A l s een dergelijk ruim en vaag geformuleerde wet de goedkeuring van het Suprè
me Court kon wegdragen, waarom zou een strafbaars telling die zich slechts keert tegen 
mensen die, met de bedoeling haat op te wekken, uitlatingen verspreiden die geëigend 
zijn tot haat aan te zetten, dat dan niet kunnen doen? 

De rechters hadden dus het een en ander uit te leggen. In de komende drie hoofdstuk
ken probeer ik aan de hand van enkele van de belangrijkste punten uit de beide uitspra
ken een zo duidelijk mogelijk beeld te schetsen van de Amerikaanse benadering van de 
vrijheid van discriminerende meningsuiting. De belangrijkste vraag die vervolgens behan-

vechten. In hoger beroep ging het dus alleen nog over de grondwettigheid van de tweede verordening. 
24 Smith v. Collin, 439 U.S. 916 (1978) ('Petition tbr writ of certiorari to the United States Court of Appeals 

for the Seventh Circuit denied', gewoonlijk afgekort als eert. denied). Afgezien van een beperkt aantal 
gevallen waarin het recht op een oordeel van het Suprème Court is vastgelegd, kan men bij het Suprème 
Court proberen in cassatie te gaan door een verzoek in te dienen voor een writ of certiorari (een 
bevelschrift tot revisie van een vonnis). Het Suprème Court bepaalt echter zelf welke zaken het in 
behandeling zal nemen. Uit het feit dat het Suprème Court weigert een zaak te bekijken mogen geen 
conclusies getrokken worden over de inhoudelijke merites van die zaak. Er is in het geval van Skokie 
echter wel reden om aan te nemen dat het Suprème Court de zaak inhoudelijk gewoon niet interessant 
genoeg vond. 

25 Collin v. Smith, 447 F, Suppl. 676 (N.D. 111.) (1978). 
26 Collin v. Smith, 578 F, 2d. 1197 (7th Circuit) (1978). In het vervolg zal ik rechters van federale District 

Courts aanduiden als districtsrechters en de rechters van de federale Circuit Courts of Appeals als federale 
appèlrechters of als rechters van het hof van beroep. 

27 Schauer (1981), p. 283, n. 83. 

28 343 U.S. 250. Dit arrest wordt uitgebreid behandeld in hoofdstuk 7, §§ 7, 8 en 9. 
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deld moet worden is of het de Amerikaanse rechters ook daadwerkelijk lukt om uit te 
leggen waarom het C o l l i n niet verboden mag worden om met zijn nazi-vrienden te de
monstreren. Die vraag is voor het slothoofdstuk gereserveerd, Daarin zal ook gekeken 
worden of er in de Amerikaanse jurisprudentie wel voldoende recht gedaan wordt aan de 
verschillende argumenten die aangevoerd kunnen worden om handelingen als die van 
Co l l i n met behulp van de wet te bestrijden. 

3, Geen beperking op grond van de uitgedragen boodschap 

In hun opinie in de Skokie-zaak stelden zowel de districtsrechter als de rechters van het 
hof van beroep het beginsel voorop dat het de overheid niet is toegestaan burgers ervan 
te weerhouden hun politieke ideologie te verkondigen. Ter toelichting van dat punt haal
den zij een passage aan uit een enkele jaren eerder gewezen arrest, Pollce Department v. 
Mosiey, waarin het Suprème Court oordeelde dat 

above else, the First Amendment means that Government has no power to restrict expression 
because of its message, its ideas, its subject matter, or lts content,29 

Mostey zelf is een nauwelijks te doorgronden arrest, dat ik hier ook verder niet zal 
bespreken. 3 0 Het zojuist aangehaalde beginsel dat de overheid bij het reguleren van me
ningsuitingen überhaupt geen onderscheid mag maken naar de inhoud van de uitingen 
kreeg in ieder geval een veel te sterke formulering. 3 1 Net als het Nederlandse recht kent 
natuurlijk ook het Amerikaanse recht een speciale behandeling van bijvoorbeeld handels
reclame ( 'commercial speech'), van uitlatingen waardoor de goede naam van individuen 
wordt aangetast ('defamation'), van bepaalde soorten grove scheldwoorden ('fighting 
words ') , van vormen van opruiing ('direct incitement') en van afbeeldingen of voorwer
pen die aanstotelijk zijn voor de eerbaarheid ( 4obseenity'), Het kent met andere woorden 
categorieën van minder bescherming waardige meningsuitingen. 3 2 Bepaalde inhouden 

29 408 U.S. 92 (1972), 95 . 
30 De zaak betrof een verordening van Chicago die protestacties voor scholen verbood, maar een uitzonde

ring maakte voor 'peaceful picketing of any school involved in a labor dispute/ Mosley, bang dat hij niet 
langer voor de school zoo kunnen demonstreren tegen de rassendiscriminatie waar het schoolbestuur zich 
volgens hem aan schuldig maakte, stapte naar de rechter en kreeg gelijk. Het Supreme Court behandelde 
de zaak enerzijds als een 'equal protection' zaak, stelde dus dat 'the crucial question' (95) was of er een 
adequate rechtvaardiging bestond voor het gemaakte onderscheid tussen soorten acties en beantwoordde 
die vraag ontkennend: de niet uitgezonderde vormen van protest waren niet 'clearly more disruptive' 
(100-101). Anderzijds stelde het SC dat '[t]he central problem' was dat de uitzondering was geformuleerd 
in termen van het onderwerp van de protestacties, een onderscheid naar inhoud dus, dat door het eerste 
amendement verboden (95) en zelfs 'never permitted" (99) was. Het SC roerde beide argumenten op een 
onduidelijke wijze dooreen, Veel commentatoren geven er de voorkeur aan de zaak als pure eerste 
amendement-zaak te behandelen, indachtig de Anatole France-achtige waarschuwing van Kalven (1965, p. 
210) tegen "any new epigrams about the majestic equality of the law prohibiting the rich man, too, from 
distributing leaflets or picketing,' 

31 Daarop werd overigens ook voorzichtig gewezen door Chief Justice Borger in zijn korte concur: 408 U.S. 
92, 102/3. 

32 Vgl. RA.V. v. St. Paul, 1992 U.S. LEXIS 3863, 9: 'our society, like other free but civilized societies, has 
permitted restrictions upon the content of speech in a few limited areas, which are "of such slight social 
value as a step to truth that any benefit that may be derived from them is clearly outweighed by the 
social interest in order and morality," Geciteerd wordt Chaplinsky v. New Hampshire, 315 U.S. 568, 572, 
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(beledigende inhouden, opruiende inhouden, obscene inhouden, etc.) worden, hoewel niet 
vogelvrij verklaard, dan toch met beduidend minder egards behandeld dan — en nu wordt 
het lastig, want wat kenmerkt de categorie die bij uitstek de bescherming van het eerste 
amendement verdient? -• uitlatingen die te beschouwen zijn als een bijdrage aan de dis
cussies over publieke aangelegenheden en het goede leven. O f een specifieke uitlating 
binnen zo 'n categorie van minder bescherming waardige meningsuiting valt, kan uiter
aard alleen vastgesteld worden door naar de inhoud ervan te kijken. Hoeveel bescher
ming een uitlating verdient hangt dus af van haar inhoud, 

Het Suprème Court bedoelde dan ook iets anders uit te drukken, i n een uitspraak van 
enkele jaren later duidde het zelf op het manco van Mosley en wees het 'the need for ab
solute neutrality by the government' aan als de essentie van de JVlosley-regel. De regel is 
met andere woorden dat de regulering van meningsuiting door de overheid 'may not be 
affected by sympathy or hostility for the point of view being expressed by the commu-
nicator. ' 3 J Zoals het in weer een ander arrest geformuleerd wordt: het is de overheid in
gevolge het eerste amendement niet toegestaan *to piek and choose among the views it is 
wi l l ing to have discussed." 4 De essentie, met andere woorden, is 'viewpoint-neutraiity' 
en niet 'content-neutrality'. 3 5 

Het neutraliteitsbeginse — het beginsel dat de overheid zich in de vrije markt van 
ideeën neutraal op moet stellen' 6 en geen wetten mag uitvaardigen die zich richten te
gen de uiting van bepaalde opvattingen of ideeën , 3 7 en in die zin geen onderscheid mag 
maken op grond van de inhoud van de gecommuniceerde ideeën - kreeg in Mosley dus 
een ietwat aangedikte en opgeklopte formulering. Maar het was er ook een die pakkend 
was en goed klonk. In latere arresten waarin het beginsel van inhoudelijke neutraliteit 
een rol speelde, werd door het Suprème Court dan ook steeds weer verwezen naar deze 
formulering. 

4» Kruisverbrandingen: R.A.V. v. City of St. Paul 

Een van de recentere uitspraken waarin dat gebeurde moet hier genoemd worden. We 
vinden er namelijk in bevestigd dat het Suprème Court de Skokierechters volgt in hun 
toepassing van het beginsel van inhoudelijke neutraliteit op haatboodschappen van racisti-

het rnoederarrest van de 'categoriale benadering'. Vgl. Schauer (1981). Zie hieronder, hoofdstuk 7, § 7 en 
hoofdstuk 8, § 3. 

33 Young v. American Mini Theatres, 427 U.S. 50 (1976), 67. 
34 Cox v. Louisiana. 379 U.S. 536 (1965), 5S1 (Black, J., concurring). V g l ook Mosley 408 U.S. 92, 96; 

'government may not grant the use of a forum to people whose views it finds acceptable, but deny use to 
those wishing to express less favored or more controversial views. [...] There is an "equality of status in 
the fields of ideas," and government must afford all point of view an equal opportunity to be heard.' 
Geciteerd wordt Meikiejohn (1948), p, 27. Vgl. Meiklejohn (1948), p. 26/7: 'the vital point [...] is that no 
suggestion of policy shall be denied a hearing because it is on one side of the issue rather than another/ 

35 Ik zeg met nadruk: de essentie. Erg duidelijk over de precieze betekenis van het verbod op inhoudelijke 
onderscheidingen is het Supreme Court niet, Vgl, Stephan (1982). Zie voor zeer verhelderende analyses 
van het in de jurisprudentie te ontwaren onderscheid tussen 'content-based', 'viewpoint-based' en 
'content-neutraT-reguleringen vooral de gezaghebbende artikelen van Geoffrey Stone: Stone (1983) en 
(1987). Zie verder Note (1989). 

36 Vgl. FCC v. Pacifica Foundation, 438 U.S. 726 (1978), 745/6: 'it is a central tenet of the First Amend
ment that the government must remain neutral in the marketplace of ideas/ 

37 Vgl. Stone (1983), p. 197. 
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sche groeperingen en individuen. In dat arrest, het spraakmakende RA.V. v. City of St. 
Paul van 22 juni 1992, 3 8 verklaarde het Suprème Court een gemeentelijke verordening 
ongrondwettig de in 1990 ingevoerde 'Bias-Motivated Crime Ordinance* van St. Paul , 
Ivfinnesota die het strafbaar stelde om op gebouwen of plaatsen een opschrift, symbool 
of object aan te brengen, zoals een brandend kruis of een swastika (de voorbeelden ko
men uit de wetsbepaling zelf), waarvan men weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat 
het woede, ontsteltenis of verontwaardiging opwekt bij anderen op grond van hun ras, 
godsdienst of geslacht. De verordening werd ongrondwettig verklaard omdat zij inhoude
lijk niet neutraal was. Z i j richtte zich uitsluitend tegen bepaalde politieke boodschappen, 
namelijk: boodschappen van racistische, religieuze of seksistische intolerantie en vijan
digheid, en dat, zo motiveerde het Suprème Court zijn beslissing, is precies wat het 
eerste amendement verbiedt. 3 9 

Robert Viktora , de verdachte in deze zaak — hij was minderjarig en werd daarom 
slechts aangeduid met zijn initialen: R . A . V . had samen met een aantal andere jongeren 
een brandend houten kruis geplaatst in de tuin van een zwarte familie die kort geleden in 
zijn straat was komen wonen. Vanzelfsprekend zijn er ook volgens het Amerikaanse 
rechtsbewustzijn redenen genoeg om zulk handelen strafwaardig te achten. In een noot 
wees de voor de meerderheid schrijvende rechter Scalia er bijvoorbeeld op dat de ver
dachte zonder problemen, althans zonder eerste-amendementproblemen, vervolgd had 
kunnen worden op grond van wetten die brandstichting, bedreiging of beschadiging van 
eigendom strafbaar stellen. 

Viktora en daar bli jf ik even bij stilstaan omdat het helpt de zaken in het juiste per
spectief te blijven zien — is later ook met succes vervolgd wegens overtreding van onder 
andere een federale wet die het strafbaar stelt om door bedreiging of intimidatie een an
der af te houden van het vrij uitoefenen of genieten van federaal gegarandeerde rech
ten. 4 0 Terwij l in RA.V. v. Si Paul vervolging was ingesteld op basis van een bepaling 
die zich ook keerde tegen kruisverbrandingen 'done for the sole purpose of making a po
litica! statement5 zo verklaarde de federale appèlrechter het verschil tussen beide zaken 

werd Viktora in deze tweede zaak weliswaar wegens dezelfde feiten vervolgd, maar nu 
op grond van een bepaling die zich louter keerde tegen kruisverbrandingen 'done with 
the specific intent to intimidate and to interfere with the exercise of protected rights', in 
caso het recht om in vrede een huis te bewonen zonder slachtoffer te worden van geweld 
of bedreiging met geweld. 4 1 

Het Amerikaanse recht beschouwt zulke misdrijven ook als ernstig. Hoe hoog de straf 
was die Viktora in deze tweede zaak kreeg opgelegd wordt in de uitspraak niet vermeld, 

38 1992 U.S. L E X I S 3863. 
39 1992 U.S. LEXIS 3863, 33. Tol verrassing van velen heeft het SC een jaar later in Wisconsin v, Mitchell, 

1993 U.S. LEXIS 4024, wel een wet grondwettig verklaard die de aanwezigheid van een racistisch motief 
bij bepaalde misdrijven tot strafverzwarende omstandigheid maakte. Zie voor een boeiend betoog over de 
verenigbaarheid van beide uitspraken: Lawrence (1993). Vgl. ook Silverman (1993), Zijn beide uitspraken 
verenigbaar? Ik ga verder niet in op deze moeilijke kwestie. Opvallend is dat Nederlands rechtsbewustzijn 
geen problemen heeft met strafbaarstelling van racistische meningsuiting, maar wel met het tot strafver
zwarende omstandigheid maken van het racistische motief. 

40 United States v. JM.H, 22 F. 3d 821 (8th Circ., 1994). De overtreden wet: 18 U.S.C. § 241 (1988), 
41 United States v. JJHB, 22 F. 3d 821 (8th Circ, 1994), 826, Vgl. ook United States v. Lee, 935 R2d 952 

(8th Circ. 1991), reheared 6 F. 3d, 1297 (8th Cir. 1993), eert. denied 1994 U.S. LEXIS 3105 (18 april 
1994). Zie over de mogelijkheden die de federale wet in dit soort zaken biedt: Note (1994) 
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maar in eerste aanleg was een van de vijf verdachten door de rechter tot een jaar cel ver
oordeeld, 4 2 Een verdachte in een soortgelijke zaak, die ongeveer in dezelfde tijd speel
de, werd wegens het plaatsen van een brandend kruis zelfs tot 6lA jaar veroordeeld (hij 
was tot zijn daad gekomen uit ongenoegen over het feit dat de blanke buurtgenoten die 
hij als slachtoffer had uitgekozen weieens zwarte vrienden op bezoek hadden). 4 3 

Dergelijke grove racistische uitingen hoeven dus volgens het Amerikaanse recht niet 
per se onbestraft te blijven een constatering die overigens ook gemaakt kan worden op 
basis van de jurisprudentie inzake seksistische en racistische intimidatie op de werk
plek, 4 4 Het pont is alleen - en daarmee keer ik terug naar de motivering van het Suprè
me Court in RA.V. v. Si. Paul dat de overheid zulk handelen niet mag verbieden op 
grond van de overweging dat het een boodschap van door vooroordeel gemotiveerde haat 
overbrengt of één die gebaseerd is op kwaadaardige opvattingen inzake blanke superiori
teit. 4 3 Dat de overheid die competentie niet toekomt kan zelfs aangemerkt worden als 
de kern van de vrijheid van meningsuiting, 4 6 want en hier verwees het Suprème Court 
net als eerder de Skokie-rechters naar Mosiey het eerste amendement betekent boven 
alles dat de overheid de bevoegdheid mist om meningsuitingen te verbieden vanwege de 
ideeën die ze communiceren of de boodschap die ze overbrengen. 

42 Zie T H E ATLANTA JOURNAL AND CONSTITUTION, 8 april 1993 (via LEXIS). 
43 United States v. Hayward, 6 F. 3d 1241 (7th Circ., 1993), cert, denied. 1994 LEXIS 2498 (28 maart 

1994). De hoogte van de straf was in dit geval voor een belangrijk deel terug te voeren op het feit dat een 
federale wet overtreden was die bepaalt dat degenen die vuur of explosieven gebruiken orn een misdrijf te 
plegen, tot vijf jaar gevangenisstraf veroordeeld kunnen worden. (De hoofdverdachte kreeg 12 jaar en 9 
maanden: hij had ook nog een getuige, zijn vriendin, bedreigd.) In United States v, McDermott, 29 F. 3d 
404 (8th Circ. 11 juli 1994} werd een straf van 7 jaar opgelegd wegens overtreding van 18 U.S.C. § 241 
(zie hierboven noot 40). Het ging hier overigens niet alleen om het plaatsen van een brandend kruis, maar 
om een lange reeks van bedreigingen (dreigend zwaaien met honkbalknuppels en messen) en terreurdaden 
(gooien van stenen en bierflesjes) waarmee de verdachten zwarten uit een plaatselijk park hadden trachten 
te weren, Bovendien paste de rechter een bepaling toe die de bijzondere kwetsbaarheid van slachtoffers 
(in dit geval gelegen in het feit dat zij zwart waren in een overwegend blanke buurt en bovendien jong) 
een strafverzwarende omstandigheid maakte 

44 Vgl. Browne (1991). Overigens meent Browne dat de mime definitie van 'hostile work environment' die 
de Amerikaanse burgerlijke rechter in 'harassment'-zaken heelt ontwikkeld een * viewpoint-based' 
beperking van de vrijheid van meningsuiting inhoudt en dns in strijd is met de hedendaagse jurisprudentie 
inzake het eerste amendement, 

45 1992 U.S. LEXIS 3863, 25/6. Het arrest had nog een extra dimensie. Het Minnesota Hooggerechtshof had 
de verordening zo geïnterpreteerd dat zij alleen gericht was tegen 'fighting words' een klasse van 
uitingen die als zodanig verboden mag worden. Het Supreme Court acht zichzelf gebonden zo'n 
constructie van een hoogste statelijke rechter te volgen, maar meende desondanks dat de verordening 
ongrondwettig was omdat het eerste amendement het niet toestaat binnen zofn klasse van grondwettig te 
reguleren meningsuitingen een onderscheid te maken op grond van de boodschap: 'St. Paul has no such 
authority to license one side of a debate to fight freestyle, while requiring the other to follow Marquis of 
Queensbury Rules' (25). Vgl. Walter Bagehot in 1844, geciteerd in Chafee (1941), p. 44: 'nothing can be 
more one-sided than that Government should interfere with one side of a controversy to preserve proper 
decorum, and let the other be as abusive and slanderous as it pleases/ 

46 Er zijn alternatieve formuleringen van 'de' centrale betekenis respectievelijk er zijn meerdere centrale 
betekenissen van het eerste amendement. Het verbod op preventieve censuur wordt ook vaak genoemd als 
kern van het eerste amendement (Near v. Minnesota, 283 U.S. 697 (1931), 713 (met verwijzing naar 
Blackstone): *it is the chief purpose of the [free speech guaranty] to prevent previous restraints upon 
publication*). Hetzelfde geldt voor het verbod op strafbaarstelling van beledigingen van het openbaar 
gezag (New York Times v. Sullivan 376 U.S. 254 (1964), 273) resp. het verbod op het beperken van 'the 
free discussion of governmental affairs' {Mills v, Alabama, 384 U.S. 214 (1966), 218). 
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5* Extreme neutraliteit 

Zoals hieronder nog zal blijken kennen we ook in Nederland een bepaalde vorm van het 
beginsel dat de overheid bij het reguleren van meningsuitingen geen partij mag kiezen en 
levensbeschouwelijk neutraal moet zijn. In de jurisprudentie van het Supreme Court 
krijgt dat beginsel echter een extreme invul l ing. 

If the Constitution forces the government to allow people to march, speak, and write in favor 
of peace, brotherhood, and justice, then it must also require government to allow them to advo
cate hatred, racism, and even genocide, 

zo vat Tribe die invull ing samen.4'' Zelfs wanneer het Supreme Court het recht aan de 
zijde van de bestrijders van racisme vindt, blijft het die neutraliteit soms benadrukken 
alsof het iedere schijn van rechterlijke partijdigheid voor vormen van anti-racistische me
ningsuiting w i l vermijden, in een zaak uit 1963, bijvoorbeeld, waarin het de toepassing 
van een wet tegen 'solicitation of legal business' op de juridische hulpverlening van de 
N A A C P ongrondwettig verklaarde, 4 8 overwoog het Supreme Court ••- geheel aan het 
eind van het arrest en zo op het oog ten overvloede 4 9 - dat de omstandigheid 

[t]hat the petitioner happens to be engaged in activities of expression and association on behalf 
of the rights of Negro children to equal opportunity is constitutionally irrelevant to the ground 
of our decision. The course of our decisions in the First Amendment area makes plain that its 
protection would apply as fully to those who would arouse our society against the objectives of 
the petitioner, For the Constitution protects expression and association without regard to the ra
ce, creed, or political or religious affiliation of the members of the group which invokes its 
shield, or to the truth, popularity, or social utility of the ideas and beliefs which are offered.30 

Ter adstructie van de stelling dat het eerste amendement ook degenen beschermt die de 
samenleving zouden wil len overtuigen van de onwenselijkheid van rassenintegratie bin
nen het onderwijs — want het was die integratie die de N A A C P via haar juridische strijd 
poogde te bewerkstelligen — verwees het Supreme Court ook naar eerdere zaken waarbij 
racistische uitlatingen in zekere zin de bescherming van het eerste amendement gekregen 
hadden 5 1 ( 4 in zekere z i n ' omdat, anders dan het Supreme Court in de hier aangehaalde 

47 Tribe (1988), p. 838, n. 17, 
48 National Association for the Advancement of Colored People v. Button, 371 U.S. 415 (1963). 
49 Niet geheel ten overvloede. Het hof baseerde zijn oordeel op de 'neutrale' grond dat '[tjhere thus inheres 

in the statute the gravest danger of smothering all discussion looking to the eventual institution of 
litigation on behalf of the rights of members of an unpopular minority' (371 U.S. 415, 434). In dat licht 
is het toevallige feit dat het in dit geval anti-racisten waren die door de wet getroffen werden voor de 
beslissing ais zodanig inderdaad irrelevant. Maar de eisers hadden aangevoerd dat de wet discriminerend 
was en Douglas had er in zijn concur op gewezen dat het evident was dat het hier een poging betrof van 
de staat kto penalize the N.A.A.C.P. because it promotes desegregation of the races', m.a.w.: dat de wet 
deel uitmaakte van de tegenaanval die de Zuidelijke staten na Brown v. Board of Education hadden 
ingezet, en dat dat voldoende moest zijn om de wet ongrondwettig te verklaren (371 U.S. 415, 445-6). 

50 NAACP v. Button, 371 U.S. 415 (1963), 444/5. 
51 Near v, Minnesota, 283 U.S. 697 (1931) ging over een publicatieverbod van een krant die onder andere 

'malicious, scandalous and defamatory articles concerning the Jewish race' bevatte, Terminielto v, 
Chicago, 337 U.S. 1 (1947) betrof een 'breach of the peace'-veroordeling wegens een redevoering met 
een duidelijk antisemitische boodschap en Kunz v. New York 340 U.S. 290 (1951) handelde over een ver-
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uitspraak deed voorkomen, in geen van de zaken de vraag naar de toelaatbaarheid van 
racistische uitlatingen direct aan de orde was), 5 2 

Welke argumenten kunnen er voor die extreme neutraliteit gegeven worden? Waarom 
zouden 'concepts virtually sacred to our Nailon as a whole such as the principie that 
discrimination on the basis of race is odious and d e s t r u c t i v a o n d e r het eerste amen
dement dezelfde status moeten hebben als de meest verwerpelijke doctrines? E n waarom 
zouden 'virulent ethnic and religious epithets' dezelfde bescherming moeten krijgen als 
eerlijke bijdragen aan het publieke debat?"4 

Die vragen zal ik in het volgende hoofdstuk pas weer opnemen. Eerst w i l ik twee ex
cursies maken, In paragraaf 6 behandeling ik heel kort de vraag waarom vrijheid van 
meningsuiting eigenlijk zo belangrijk is en schets ik vervolgeus aan de hand van enkele 
aan de Amerikaanse jurisprudentie ontleende voorbeelden in welke min of meer voor de 
hand liggende zin vrijheid van meningsuiting een beginsel van inhoudelijke neutraliteit 
impliceert. 1 3 In paragraaf 7 besteed ik aandacht aan een belangrijk aspect van de wijze 
waarop het Nederlands recht omgaat met inhoudelijke beperkingen, 

6. Vrijheid van meningsuiting en neutraliteit 

Waarom verdient het recht van de burgers om inlichtingen of denkbeelden te verspreiden 
en te ontvangen de zorgvuldige bescherming die het in onze rechtsorde krijgt? Het basis
idee is eenvoudig en wordt in de westerse wereld ook nauwelijks betwist. Vri jheid van 
meningsuiting moet gewaarborgd zi jn, zoals het in Mosley heet (het arrest waar de neu-
traliteitsregel zo n pakkende formulering kreeg), 4[t]o permif the continuad building of 
our politics and culture, and to assure self-ftáifilrnent for each ind iv idua l . ' 5 6 

oordeling wegens het zonder vergunning honden \an een religieuze bijeenkomst van iemand die een ver
gunning geweigerd was omdat hu zich bij eerdere jfele^enheden Uic-digend bad uitgelaten over o.a. joden 
{'All the garbage that didn't behove in Christ should have been burnt m the incinerators. It's a shame 
they all weren't/), 

52 Near en Ktmz waren preventieve censuur-? .Aen en m fenmnwilo draaide het om een re ruim geformu
leerd instructie aan de jury. Rechter Jackson net teruggekeerd uit Neurenberg, waar hij actief was 
geweest als openbaar aanklager bij hei Internationaal Militair tribunaal w\s- overigens van mening dat 
het ín Kunz wel degelijk om de toelaatbaarheid van racistische haatpropaganda ging: 'Essential freedoms 
are today threatened from without and within. It may become difficult to preserve here what a large part 
of the world has lost the right to speak, even temperately, on matters vital to spirit and body. In such a 
setting, to blanket hateful and hate-stirring attacks on races and faiths under the protections for freedom 
of speech may be a noble innovation. On the other hand, it may be a quixotic tilt at windmills which 
belittles great principles of liberty. Only time can tell. But I incline to the latter view and cannot assent 
to the decision.' (Kunz v. New York, Jackson, diss., 340 U.S. 290, 295) Vgl. ook Jacksons dissent in 
Terminiello v. Chicago waarin hij benadrukte dat Terminiello's toespraak 'followed, with fidelity that is 
more than coincidental, the pattern of European fascist leaders', in het bijzonder doordat zij appelleerde 
'not to reason but to fears and mob spirit' (337 U.S. 1, 22/3). 

53 Texas v. Johnson, 491 U.S. 397 (1989) (vlagverbranding), 418. 
54 Vgl. United States v. Eichman. 497 U.S. 310 (1990) (vlagverbranding), 318. 
55 Ik kies hier met opzet een voorzichtige formulering. Sommige uitspraken waarin het Supreme Court bleef 

hameren op het beginsel van inhoudelijke neutraliteit — en ik denk dan vooral aan de hieronder nog ter 
sprake komende vlagverbrandingszaken Texas v. Johnson en United States v. Eichman - waren buitenge
woon controversieel. 

56 408 U.S. 92, 95/6. 
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Uitgangspunt in een democratische rechtsstaat is het recht van iedere burger om naar 
eigen inzicht zijn leven vorm te geven — uiteraard binnen de grenzen die nodig zijn om 
het recht van de één verenigbaar te maken met dat van de ander (dat volgt reeds uit de 
egalitaristische basisaanname dat het genoemde algemene recht aan iedere burger gelijke
lijk toekomt). De burgers moeten derhalve de vrijheid hebben om hun eigen visie te ont
wikkelen op wat het leven werkelijk waardevol maakt, wat hun ware belangen zijn, wel
ke perfecties en geneugten ze na moeten streven en welke god ze moeten gehoorzamen. 
Zi j moeten met andere woorden in vrijheid hun conceptie van het goede leven kunnen 
vormen, ontwikkelen en reviseren, In de woorden van Mosley: iedere burger moet als 
volwaardig participant deel kunnen nemen aan 'the continued building of oor culture'/* 7 

Niet omdat de vorming van cultuur een waarde op zich zou zijn (hoewel ze dat mis
schien ook is), maar omdat burgers de kans moeten krijgen een manier van leven te ont
dekken en te ontwikkelen die het best bij hun karakter en talenten past, Ze moeten zich 
in vrijheid kunnen uiten, niet alleen in woord en geschrift overigens, maar ook in hun 
manier van leven, en ze moeten kennis kunnen nemen van wat anderen over het leven te 
zeggen hebben en van de verschillende manieren waarop anderen hun leven gestalte ge
ven; 5 8 

Het recht en de overheid zijn er in deze visie louter om de burgers te dienen in hun 
streven iets waardevols van hun leven te maken, De burgers zijn soeverein, een uitgangs
punt dat prachtig tot uitdrukking is gebracht in de preambule van de Amerikaanse consti
tutie: 

We the people of the United States, in Order to form a more perfect Union, establish Justice, 
insure domestic Tranquility, provide for the common Defence, promote the general Welfare and 
secure the blessings of Liberty to ourselves and our Posterity, do ordain and establish this Con
stitution for the United States of America. 5 9 

(Onze grondwet mist een dergelijke preambule. Wi j moeten het doen met de in ieder ge
val voor agnostische republikeinen toch enigszins ongewoon blijvende aanhef 4 W i j Bea
trix, bij de gratie Gods.. . ' ) 

Die soevereiniteit van de burgers wordt gegarandeerd door de wetgevende macht in 
de hand te leggen van organen waarvan de leden via periodieke verkiezingen onderwor
pen worden aan het oordeel van de burgers. O m die politieke functie van soevereine kie
zer naar behoren te kunnen vervullen moeten de burgers het recht hebben om zich in 
vrijheid een oordeel te vormen over de rechtvaardigheid van de inrichting van de samen
leving en de juistheid van het door de verschillende overheden gevoerde beleid en moe
ten ze het recht hebben de daarvoor benodigde informatie te verzamelen en uit te wisse
len ze moeten in de woorden van Mosley de vrijheid hebben om ais volwaardig parti-

57 408 U,S. 92, 95/6, Vgl. Emerson (1970), 7: vrijheid van meningsuiting is o.a. uitvloeisel van 'the right to 
participate in the building of the whole culture'. Vgl. Kymlicka (1990), 204. 

58 In dit licht isj^&pjjyns argument (1996, p. 208) dat 4it strains common sense to think that a society in 
which hard-core pornography is freely available is better placed to discover the truth about anything' op
vallend bekrompen. Zou bijv. de vrije beschikbaarheid van grove porno bepaalde individuen niet kunnen 
helpen de waarheid te ontdekken over wat nu echt seksueel bevredigend is? 

59 Het is vanzelfsprekend een uitzonderlijk ingewikkelde kwestie hoe je betekenis moet geven aan zo'n uit
drukking als 'we the people'. 
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cipant deel te nemen aan 'the continued building of our pol i t ics ' . 6 0 

Tegen de achtergrond van de aldus geschetste betekenis die vrijheid van meningsui
ting in moderne democrat ieën heeft, kunnen op z 'n minst twee contexten aangewezen 
worden waarin het vanzelfsprekend lijkt dat de overheid neutraal moet zijn in de zin dat 
zij meningsuitingen niet mag reguleren op basis van 'hostility - or favoritism - towards 
the underlying message expressed. , 6 [ 

1. De eerste context is die van kritiek op het overheidsbeleid of op het karakter of 
handelen van overheidsfunctionarissen. Democratisch zelf-bestuur verlangt natuurlijk dat 
het recht bescherming biedt tegen onderdrukking van politieke tegenstanders. De toevalli
ge dragers van het gezag is het uiteraard verboden om te proberen hun machtspositie te 
versterken door degenen die het niet met hun beleid eens zijn de mond snoeren of an
derszins te straffen, 6 2 

Een curieus voorbeeld van een overheid die zich aan die norm niet hoedt vinden we 
in een zaak uit 1936, Grosjean v. American Press Co.6* Aan de orde was daarin de 
grondwettigheid van een wet waarmee de staat Louisiana kranten wier wekelijkse oplage 
de grens van twintigduizend was gepasseerd, verplichtte tot het betalen van een extra be
lasting van twee procent over de bruto inkomsten. 6 4 De betrokken uitgevers voerden 
aan dat slechts 13 van de in totaal 163 kranten door de belastingmaatregel werden 
getroffen en dat 12 daarvan actieve oppositie voerden tegen de dominante politieke groep 
in de staat, de groep die ook verantwoordelijk was voor de belastingwet, Een dergelijke 
regeling, aldus het Suprème Court, die vrijwel uitsluitend kranten treft die kritiek leveren 
op de overheid en die bovendien gekenmerkt wordt door 4the plain purpose of penalizing 
the publishers and curtailing the circulation of a selected group of newspapers', is zonder 
meer ongrondwettig, 6 5 

Een ander voorbeeld van dit type inhoudelijke beperking levert First Nat'! Bank v. 
Bellotti}* Massachusetts had een wet uitgevaardigd die het bepaalde bedrijven verbood 
om geld te spenderen aan het openbaar maken van hun mening over lopende wetsvoor
stellen. De staat had dat verbod uitgevaardigd met het oog op een wetsvoorstel dat bij de 
eerstvolgende verkiezingen onderwerp van een referendum zoo zijn een voorstel tot 
amendering van de grondwet van Massachusetts, beheksende de invoering van een sys
teem van progressieve inkomstenbelasting, Het Suprème Court oordeelde dat het eerste 
amendement het niet toestond om een bepaalde partij in een controversiële publieke 
kwestie een voordeel te geven bij het communiceren van haar visie aan het publiek. 6 7 

60 408 U.S. 92,95. 
61 RA.V. v. St. PüuL 1992 U.S. LEXIS 3863, 16. 
62 De belangrijkste zaak in dit verband is ongetwijfeld New York Times v. Sullivan, 376 U.S. 254 (1964), 

waarin het Suprème Court een dam opwierp tegen pogingen om via het civiele beledigingsrechf rechts
kracht te verlenen aan 'favoritism' tegenover overheidsfunctionarissen of 'hostility* tegenover hun critici. 
Dit arrest zaak wordt behandeld in hoofdstuk 7, § 9. 

63 297 U.S. 233. 
64 Aardig aan de opinie van Rechter Sutherland is dat hij de zaak behandelt in het licht van de geschiedenis 

van *taxes on knowledge' -- maatregelen die bedoeld waren om de oplage van in het bijzonder de goed
kopere, vooraf door mensen uit het gewone volk gelezen kranten terug te brengen. 

65 297 U.S. 233, 251. 
66 435 U.S. 765 (1978), 
67 435 U.S. 765, 785/6, Deze zaak roept overigens belangrijke vragen op inzake verdelende rechtvaardig

heid: de wetgever had aangevoerd met deze wet te streven naar de realisering van een billijke gelijkheid 
van kansen tot beïnvloeding van het publieke debat: 'corporations are wealthy and powerful and their 
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Andere voorbeelden stammen uit het Vietnam-tijdperk. Daarin vinden we een heel scala 
aan patriottische inspanningen om oppositie tegen de oorlog te smoren. Het Suprème 
Court zag in al die pogingen ongeoorloofde beperkingen op grond van de verkondigde 
boodschap. In Tinker v. Des Moines School District maakte het bijvoorbeeld een 
schorsing van scholieren ongedaan die in de klas zwarte armbanden hadden gedragen om 
te protesteren tegen de oorlog in Vietnam. Mede in overweging nemend dat de school 
wel het dragen van buttons in verkiezingstijd had toegestaan, oordeelde het Suprème 
Court dat hier sprake was van ongeoorloofd onderscheid op grond van het geuite 
standpunt: het beleid van de school keerde zich tegen één bepaald symbool — namelijk: 
zwarte armbanden die gedragen werden uit protest tegen de oorlog in Vie tnam. 6 9 

In dezelfde geest oordeelde het Suprème Court in Cohen v. California dat de staat 
Cohen niet mocht bestraffen vanwege de boodschap van de op zijn jasje gedrukte tekst 
( 'Fuck the Draf t ' ) . 7 0 E n in Schacht v. United States11 werd een wet ongrondwettig 
verklaard die acteurs slechts toestemming gaf een officieel legeruniform te dragen ' i f the 
portrayai does not discredit the armed force 5: een dergelijke bepaling, die wel de burger 
vrij iaat om de oorlog in Vietnam te verheerlijken, maar anderzijds een grond biedt om 
burgers die hun oppositie tegen de oorlog verklaren naar de gevangenis te sturen, is 
zonder meer in strijd met het eerste amendement. 7 2 

In United States v. O'Brien73 kon een veroordeling van een anti-oorlogsdemonstrant 
overigens wel de goedkeuring van het Suprème Court wegdragen, maar alleen omdat het 
Suprème Court ervan overtuigd was dat de overtreden wet in kwestie (i) zich niet richtte 
tegen de uiting van bepaalde boodschappen, maar (ii) een legitiem neutraal doel diende, 
en (iii) niet meer dan nodig de in het geding zijnde vrijheid-van-meningsuitingswaarden 
frustreerde. O ' B r i e n was veroordeeld omdat hij zijn registratiekaart voor militaire dienst 
had verbrand, Met die daad had hij weliswaar zijn sterke oppositie tegen de oorlog in 
Vietnam wil len uitdrukken, maar de wet die het vernietigen van de registratiekaart ver
bood was niet bedoeld om zulke protesten tegen te gaan, maar was bedoeld om een ef
fectief registratiesysteem van dienstplichtigen te bewerkstelligen. De wet liet O ' B r i e n bo
vendien alle ruimte om zijn visie op andere wijze aan het publiek kenbaar te maken, 7 4 

Dat laatste gold trouwens ook in de geruchtmakende zaak Texas v. Johnson: de wet 
die onder andere straf stelde op het opzettelijk ontheiligen van de Amerikaanse vlag ver

views may drowo out other points of view' (789). De wetgever beoogde met andere woorden de fair va-
lue van het recht op vrijheid van meningsuiting te egaliseren, Vgl. Rawls (1971), 204-5 (voor het onder
scheid tossen vrijheid en de waarde van vrijheid) en Rawls (1993), 362 e.v. (voor de stelling dat regule
ring van politieke meningsuiting met het doel de fair value van de vrijheid van meningsuiting te realise
ren in beginsel toelaatbaar is). Vgl, over die kwestie ook Sunstein (1993), 93-119 en 234-236 (waar hij 
overigens abusievelijk vermeld dat de wet waartegen de bedrijven in de Bellotti-zaak wilden protesteren 
een 'bottle bill' was die het hergebruik van glas verplicht stelde). 

68 393 U.S. 503 (1969). 
69 393 U.S. 503, 510/11. 
70 403 U.S. 15 (1971), 18. 
71 398 U.S. 58 (1970), 
72 398 U.S. 58, 63, 
73 391 U.S. 367 (1968). 
74 Althans: de wet kon op die manier geconstrueerd worden, Er waren voldoende aanwijzingen dat het con

gres die wet wel louter had bedoeld als instrument om politieke protesten te bestrijden. Het SC oordeelde 
echter dat 4the purpose of Congress [....] is not a basis for declaring this legislation unconstitutional' 
(383), Smolla (1992, p. 62) doet het arrest om die reden af als 'farcical and dishonest'. 
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bood demonstranten weliswaar om uit politiek protest de Amerikaanse vlag te verbran
den, maar legde hen geen strobreed in de weg als zij op een andere wijze uiting zouden 
wil len geven aan hun kritiek. Toch kon deze wet de goedkeuring van het Suprème Court 
niet wegdragen. Anders dan in O'Brien was namelijk het overheidsbelang dat door de 
wet gediend moest worden het belang bij het beschermen van de vlag als symbool van 
nationaal bewustzijn en nationale eenheid duidelijk gerelateerd aan het onderdrukken 
van bepaalde boodschappen. Het leed immers geen twijfel dat Texas vooral wilde voorko
men dat als gevolg van zulke protesten mensen de vlag met negatieve zaken zouden as
sociëren in plaats van met zulke mooie dingen als nationaal bewustzijn en nationale een
heid, Dat politieke protesten ook op een andere manier vorrn gegeven kunnen worden 
deed volgens het Suprème Court dan ook niet ter zake, Het is de overheid eenvoudigweg 
niet toegestaan om handelen te verbieden omdat zij het niet eens is met de verkondigde 
boodschap, E n dat had Texas wel gedaan: zij had door middel van deze wet getracht ze
ker te stellen de vlag alleen gebruikt zou worden als middel om het nationaal zelfbewust
zijn te versterken. 7 5 

2. De voorbeelden betreffende anti-Vietnam demonstranten en vlag verbranders maken 
duidelijk dat machtspolitieke onderdrukking van toevallige tegenstanders ook een meer 
ideologische onderdrukking kan zijn van onpopulaire minderheden, in dit geval van dissi
denten wier opvattingen verwerpelijk geoordeeld werden omdat ze 'onamerikaans* zou
den zijn. Dat brengt ons tot de tweede context waarin het vanzelfsprekend is dat de over
heid neutraal moet zijn: het beginsel van neutraliteit beschermt niet alleen tegen machts
politieke onderdrukking van de oppositie, maar ook -- alhoewel dit vaak nauwelijks van 
het vorige te onderscheiden is tegen meer levensbeschouwelijke of moralistische onder
drukking van anderszins dissidente groeperingen en onpopulaire individuen. 

Het accent ligt in deze context niet alleen op het belang van een open en ongeremd 
debat over publieke aangelegenheden in verband met de politieke functie van stemge
rechtigde burgers, maar ook op het gelijke recht van allen om hun visie, hoe onpopulair 
ook, te verkondigen, Overheidsneutraliteit is hier tevens een kwestie van non-discrimina
tie: 7 6 de overheid mag burgers niet in hun meningsuiting beperken omdat zij hun opvat
tingen over de voor hen juiste levenswijze (inclusief hun opvattingen inzake religie en de 
seksuele moraal) en de voor hen ideale samenleving (inclusief hun opvattingen over de 
rechtvaardigheid van het economisch systeem en over de waarden die door de dominante 
krachten van de samenleving worden omhelsd) aanstootgevend, verachtelijk of verwer
pelijk vindt/ ' 7 

75 De uitspraak van het Supreme Court maakte heel wat los. Het Congres sloeg datzelfde jaar terug niet de 
Flag Protection Act, In United States v. Eichman, 496 U.S. 310 (1990) werd ook die wet ongrondwettig 
verklaard. Ook hier gold volgens het Supreme Court dat 'the Government's desire to preserve the flag as 
a symbol for certain national ideals is implicated '"only when a person's treatment of the flag communica
tes [a] message" to others that is inconsistent with those ideals.' (316) De vraag hoe ver overheden mo
gen gaan met het beschermen van symbolen van nationale eenheid is in Europees verband overigens weer 
actueel geworden door een richtlijn van de Raad van Europa waarin aandacht besteed wordt aan de wen
selijkheid van strafrechtelijke bescherming van de integriteit van de nationale vlag en die van vlaggen van 
staten van de Raad van Europa. Vgl. het persbericht van het ministerie van binnenlandse zaken van 5 juni 
1996, LBR-BüLLETïN (1996), nr. 4, p. 21. 

76 Vgl. Karst (1975), p. 35: 'lust as the prohibition of government-imposed discrimination on the basis of 
race is central to equal protection analysis, protection against governmental discrimination on the basis of 
speech content is central among first amendment values,' 

77 Vgl. Dworkins formulering van het recht op morele onafhankelijkheid in (1985), p, 353, Zie ook Dworkin 
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Z o oordeelde het Suprème Court In Kingdey Mth Piefures Corp, v. Regents1* dat het 
eerste amendement geen ruimte laat voor de moralistische onderdrukking van onzedelijke 
gedachten. In deze zaak was een filmdistributeur naar de rechter gestapt omdat hem een 
vergunning was geweigerd voor vertoning van L A D Y C H A T T E R L E Y ' S L O V E R — een verfil
ming van het gelijknamige boek van DJHL Lawrence. In de enge constructie die de New 
Yorkse rechter eraan gaf verbood de wet in kwestie het verlenen van een vergunning aan 
films die immoreel zijn in de z in dat ze seksueel immorele handelingen voorspiegelen als 
wenselijk of aanvaardbaar. De weigering tot het verlenen van een vergunning was vo l 
gens de New Yorkse rechter dan ook terecht, aangezien de f i lm overspel als onderwerp 
had, en niet zomaar overspel, maar overspel 'presented as being right and desirable for 
certain people under certain circumstances\ 7 9 

New York had met andere woorden een f i lm buiten roulatie gehouden omdat zij 
meende dat de f i lm een boodschap bevatte die in strijd was met de goede zeden en met 
de godsdienstige opvattingen van de burgers. Het eerste amendement is echter bovenal 
een waarborg voor de vrijheid om ideeën te verkondigen en die waarborg, aldus het Su
prème Court, is niet beperkt tot ideeën die aanvaardbaar zijn voor de meerderheid, maar 
strekt zich uit tot 'unorthodox ideas, controversial ideas, even ideas hateful to the pre
val! ing climate of op in ion . ' 8 0 

N u kom je een dergelijk onverhuld overheidsmoralisme, tot uiting komend in wetten 
die zich expliciet tegen specifieke boodschappen keren, slechts zelden tegen, Maar er is 
een heel arsenaal aan instrumenten dat ingezet kan worden om de ongewenste bood
schappen te bestrijden: vergunningenstelsels die de beoordelende instantie zoveel discre
tie geven dat er alle ruimte is voor inhoudelijke regulering (de eerste van de drie Skokie-
verordeningen werd onder andere om die reden ongrondwettig verklaard); 8 1 bepalingen 
die zich keren tegen ordeverstoringen, maar die zo vaag geformuleerd zijn dat ze wets-
handhavers de mogelijkheid van inhoudelijk selectieve handhaving geven; 8 2 verpïichtin-

(1977), p. 272/3, 
78 360 U.S. 684 (1959), 
79 New York Court of Appeals, gecit. in 360 U.S. 684, 687/88, 
80 360 U.S. 684, 688/9. 
81 Vgl. hierboven noot 23. De eerste zaak over ongewenste discretie van locale bestuurders bij het verlenen 

van vergunningen voor het mogen 'spreken' was Lovell v. Griffin, 303 U . S . 444 (1938), 451/2 (ongrond
wettigheid van een veroordeling van een Jehova wegens overtreding van een verordening die het verbood 
om zonder vergunning van de City Manager drukwerk te verspreiden: 'the ordinance is invalid on its fa
ce, [...J Legislation of the type of the ordinance in qnestion would restore the system of license and 
censorship in its baldest form'), Vgl. in dit verband ook het eerste Nederlandse arrest waarin een bepaling 
van een gemeentelijke verordening (een bepaling die vrijwel identiek was aan die uit Lovell) onverbin
dend werd verklaard omdat zij in strijd met art. 7 Gw een regime van voorafgaand verlof instelde: het be
roemde HR 7 november 1892, W 6259. Zie ook Hague v. CJ.O.t 307 U . S . 496 (1939), 516: een verbod 
om zonder vergnnning te demonstreren is ongrondwettig, omdat zij» zoals de feiten illustreren, '[can] be 
made the instrument of arbitrary suppression of free expression of views on national affairs'; Niemotko v. 
Maryland, 340 U . S . 268 (1951), 272: ongrondwettigverklaring van een veroordeling van jehova's wegens 
het zonder vergunning houden van bijbelklasje in een gemeentelijk park; 'rarely has any case been before 
this Court which shows so clearly an unwarranted discrimination in a refusal to issue such a license'. Zie 
ook Fowler v. Rhode Mand, 345 U.S. 67 (1953), 70: veroordeling van Jehova's wegens overtreding van 
een verbod om in publieke parken religieuze bijeenkomsten te houden ongrondwettig verklaard, omdat 
bleek dat de gevestigde kerken we! zulke bijeenkomsten mochten houden, hetgeen volgens het S C 
neerkwam op 'the state preferring some religious groups over this one/ 

82 Cantwell v. Connecticut, 310 U.S. 296 (1940); ongrondwettigheid van een 'breach of the peace'-veroorde-
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gen om ledenlijsten of lijsten van contribuanten openbaar te maken; 8 3 en, om een laatste 
voorbeeld te noemen, wetten die gericht zijn tegen het actief werven van cliënten door 
advocaten, maar gebruikt worden om ongewenste vormen van juridische hulpverlening te 
verbieden, 8 4 Het Suprème Court verklaart ook al die 'neutrale' wettelijke beperkingen 
die zich voor misbruik lenen ongrondwettig. Het doet dat ook als er geen aanwijzingen 
zijn dat het gewraakte verbod of de weigering iets met de inhoud van de daarmee onmo
gelijk gemaakte activiteit te maken heeft. 8 5 

Mikpunt van de selectieve toepassing van zulke op zich neutrale maatregelen waren 
behalve Jehova's en maatschappijcritici met onpopulaire politieke affiliaties (communis
ten, vertegenwoordigers van de arbeidersbeweging, etc.) ook vaak burgerrechtenactivis
ten. Dat is belangrijk om te beseffen. Het is namelijk vooral de bescherming die het Su-

ling van Jehova's wegens het op straat afspelen van een grammofoonplaat en het daardoor ernstig ont
stemmen van twee rooms-katholieke luisteraars: 'Here we have a situation analogous to a conviction un
der a statute sweeping in a great variety of conduct under a general and indefinite characterization, and 
leaving to the executive and judicial branches too wide a discretion in its application'; in dit geval vinden 
we zelfs een toepassing op de loutere poging 4to persuade a willing listener to buy a book or to contribute 
money in the interest of what Cantwell, however misguided others may think him, conceived to be true 
religion'; toen omstanders Cantwell maanden op te stappen ging hij weg; er was geen enkel direct drei
gend gevaar van ordeverstoring, Vgl. Edwards v. South Carolina, 372 U.S. 229 (1963): de staat mag anti-
segregatiedemonstranten niet wegens 'breach of the peace' vervolgen louter op grond van 'evidence 
which showed no more than that the opinions which they were peaceably expressing were sufficiently op
posed to the views of the majority of the community to attract a crowd and necessitate police protection/ 
Vgl. voor een soortgelijke zaak Cox v, Louisianat 379 U.S. 536 (1965). 

83 Zie bijv. NAACP v. Alabama, 357 U.S. 449 (1958), 462/3: verplichting tol openbaar maken ledenlijst 'is 
likely to affect adversely the ability of [the NAACP] and its members to pursue their collective effort to 
foster beliefs which they admittedly have the right to advocate in that it may induce members to with
draw from the Association and dissuade others from joining it because of fear of exposure of their beliefs 
shown through their associations and of the consequences of this exposure'; voor een zelfde soort over
wegingen Bates v. City of Little Rock, 361 U.S. 516 (I960), 524 en Brown v. Socialist Workers '74 Cam
paign Comm., 459 U.S. 87 (1982). Vgl. echter ook Bryant v. Zimmerman, 278 U.S. 63 (1928): volgens de 
New Yorkse wet op de eedgenootschappen moet KKK ledenlijst openbaar maken, terwijl bijv. vrijmetse
laars en vakbonden dat niet hoeven; gezien het karakter van de KKK (de club verrichte activiteiten 'cal
culated to strike terror into the minds of the people'; [it] exacted of its members an oath to shield and 
preserve "white supremacy"; [it] was conducting a crusade against Catholics, lews and Negroes and sti
mulating hurtful religious and race prejudices', etc.) is dat geen schending van equal protect ion-hepeAing 
van het 14e amendement. 

84 NAACP v. Button 371 U.S. 415 (1963), 429/30, 436: toepassing van de op zich neutrale wet om de activi
teiten van de NAACP te frustreren is ongrondwettig, want 'Ín the context of NAACP objective, litigation 
is not a technique of resolving private differences; it is a means for achieving the lawful objectives of 
equality of treatment by all government [...] for the members of the Negro community [...]. It is thus a 
form of political expression, [...] And under the conditions of modern government, litigation may well be 
the only practicable avenue open to a minority to petition for a redress of grievance'; door de vage for
mulering van de wet in combinatie met de gevoelens jegens de NAACP in het Zuiden 'the statute may 
easily [...] become a weapon of oppression however even handed its terms appear. Its mere existence 
could well freeze out of existence all such activity on behalf of the civil rights of Negro citizens/ 

85 Zie bijv. Saia v. New York, 334 U.S. 558 (1948), 562: ongrondwettigheid van verordening die gebruik 
van geluidswagens verbindt aan toestemming van politie: 'When a city allows an official to ban [loud
speakers] in his uncontrolled discretion, it sanctions a device for suppression of free communication of 
ideas, In this case a permit is denied because some persons were said to have found the sound annoying. 
In the next one a permit may be denied because some people find the ideas annoying. Annoyance at ideas 
can be cloaked in annoyance at sound. The power of censorship inherent in this type of ordinance reveals 
its vice.' 
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preme Court in al deze zaken aan onpopulaire minderheden geeft en met name ook aan 
gediscrimineerde zwarten die hun stem wil len verheffen tegen het hun aangedane on
recht, die het eerste amendement de bijzondere glans geeft die in zo veel arresten en ver
handelingen over dit onderwerp doorschemert. 

7* Excursie: inhoudelijke beperkingen in Nederland86 

In RA.V. v. St. Pau! en Skokie ging het om verordeningen van lagere wetgevers die on
grondwettig werden verklaard omdat zij zich keerden tegen bepaalde inhouden. In Neder
land bestaat ten aanzien van lagere wetgevers een soortgelijke zorg inzake verordeningen 
die de toelaatbaarheid van uitlatingen af laten hangen van de inhoud ervan. Het zou in 
Nederland natuurlijk overbodig zijn geweest om een verordening als die van St, Paul of 
Skokie uit te vaardigen, omdat het gedrag waar die verordeningen zich tegen richten al 
door de formele strafwetgever strafbaar is gesteld (in art. 131 c-e Sr). Maar ook ais de 
strafwetgever dat niet gedaan zou hebben, zou voor de Nederlandse rechter de omstan
digheid dat een gemeentelijke verordening een inhoudelijke beperking behelst een door
slaggevende reden zijn om de verordening in kwestie onverbindend te verklaren. 

Al leen de formele wetgever mag bepaalde inhouden van gedachten en gevoelens on
geoorloofd achten en de uiting ervan verbieden, 8 7 Inhoudelijke beperkingen van de vrij
heid van meningsuiting zijn met andere woorden volgens ons recht voorbehouden aan de 
hoogste wetgever (de regering en de Staten-Generaal). De grondwetgever heeft dat tot 
uitdrukking gebracht door in het eerste en derde l id van art. 7 G w de zinsnede 'behou
dens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet* op te nemen: 8 8 

Niemand heeft voorafgaand verlof nodig om door de drukpers gedachten of gevoelens te open
baren, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet 

en 

Voor het openbaren van gevoelens of gedachten door andere dan in voorgaande leden genoem
de middelen, heeft niemand voorafgaand verlof nodig wegens de inhoud daarvan, behoudens ie
ders verantwoordelijkheid volgens de wet.8 9 

86 Zie voor een bondige en heldere inleiding over de vrijheid van meningsuiting in het Nederlandse recht: 
Boon (1993). Zie verder Vermeulen (1992a) en, voor een uitgebreidere en meer beschouwende behande
ling: De Meij (1996). 

87 Ais regering en Staten-Generaal gezamenlijk optreden worden zij aangeduid als 'formele wetgever'. On
der wetten in formele zin verstaat men voorschriften die zijn vastgesteld door de regering en de Staten-
Generaal gezamenlijk, Vgl. art, 81 e.v. Gw. Waar de grondwet de term 'wet' gebruikt, spreekt zij over 
zulke voorschriften. 

88 Zie T K 1975/76, 13872, nr. 3, p. 22-24 (opgenomen in NAAR EEN NIEUWE GRONDWET, deel 15 (Algehe
le Grondwetsherziening, eerste lezing, deel Ia Grondrechten), Den Haag 1979). 

89 Voor de volledigheid: het derde lid van art, 7 Gw bevat ook nog een zin waarin de wetgever de bevoegd
heid wordt verleend wordt om ter bescherming van de goede zeden vertoningen toegankelijk voor perso
nen jonger dan zestien jaar te regelen. Het tweede lid luidt: 'De wel stelt regels omtrent radio en televisie. 
Er is geen voorafgaand toezicht op de inhoud van een radio- of televisieuitzending'; en het vierde lid: 'De 
voorafgaande leden zijn niet van toepassing op het maken van handelsreclame.' 
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Hoewei lagere wetgevers de bevoegdheid hebben tot het regelen van de tijd, de plaats en 
de wijze waarop uitingen plaats kunnen hebben (zij het dat die bevoegdheid zelf weer 
begrensd wordt door de waarde van de vrijheid van meningsuiting), missen zij dus de be
voegdheid tot het regelen van de inhoud die geopenbaarde gedachten en gevoelens mo
gen hebben, 9 0 

De gedachte die achter deze competentie verdeling schuilt is natuurlijk dat lagere wet
gevers niei te vertrouwen zijn, omdat ze zich te gemakkelijk zullen laten leiden door lo
cale of in ieder geval particularistische opvattingen over betamelijkheid, fatsoen, of zede
lijkheid en omdat ze in het algemeen sneller intolerant zullen zijn tegenover afwijkende 
ideeën waarvan ze menen dat deze niet in hun gemeente passen, Gemeenten met een 
overwegend streng-religieuze bevolking kunnen bijvoorbeeld geneigd zijn om door mid
del van gemeentelijke verordeningen uitlatingen uit te bannen die zij goddeloos of ver
derfelijk vinden of die ze beschouwen ais kwetsend voor de religieuze gevoelens van de 
kiezers, i n het licht van de waarde van de vrijheid van meningsuiting moeten zulke vor
men van locale repressie taboe verklaard worden, De grondwetgever heeft dat gedaan 
door locale wetgevers onbevoegd te verklaren om de uiting van gedachten en gevoelens 
van een ongeoorloofd geachte inhoud te verbieden. 

O m die reden werden de zogenaamde Veluwse vloekverboden door de Kroon vernie
tigd, 9 1 Een van de getroffen vloekverboden was te vinden in een artikel uit de Algeme
ne Politieverordening van Ermelo, dat het verbood om de naam van G o d vloekende te 
gebruiken, dan wel ruwe of onzedelijke taal uit te slaan, Omdat het 3e l id van art. 7 G w 
in beginsel elke openbaarmaking beschermt 'van een — meer of minder weloverwogen — 
gedachte of een gevoelen, ongeacht de intenties of motieven van degene die zich uit' en 
omdat het "vloekende gebruiken van de naam van G o d of het gebruik van ruwe of onze
delijke taal daargelaten uiteraard de waarde van dergelijke uitingen - in beginsel ook 
als openbaarmaking van een gedachte of gevoelen' is aan te merken, had de Ermelose 
wetgever z ich op verboden terrein begeven, immers, aldus de K r o o n , 'op het recht in 
vrijheid de inhoud van de geopenbaarde gedachten of gevoelens te bepalen [mogen! ai-
leen bij wet in formele zin beperkingen worden aangebracht/ 9 2 

De Veluwse Vloekverboden vormden natuurlijk een in het oog lopende poging van la
gere overheden om een bepaalde religieus gefundeerde visie op betamelijkheid dwingend 
op te leggen. De vrijheid van meningsuiting in de vorm van de grondwettelijk vastge
legde competentie verdeling tussen lagere en formele wetgever - stelt hier echter absolute 
grenzen en het rechterlijk oordeel valt dan ook niet anders uit in gevallen waarin de mo-

90 Vgl. ÏK 1976/77 13872, nr. 5, p. 31: lHet woord "inhoud" [in het derde lid van art. 7 Gw] is gebruikt 
om een afbakening te vinden tegenover andere aspecten van hef openbaren van gedachten of gevoelens, 
zoals het tijdstip, de plaats, de wijze waarop een uiting kan plaatsvinden, De inhoud betreft datgene wat 
geuit wordt, niet wanneer, waar en hoe geuit wordt.' Zoals ook uit het vervolg van de hier geciteerde pas
sage blijkt 'vooral hij artistieke uitingen [zal] de artistieke vormgeving in het algemeen tot de inhoud 
[behoren]') — zijn er bepaalde aspecten van het hoe en de wijze waarop, die, net als de vormaspecten die 
te maken hebben met de gekozen bewoordingen (zie hoofdstuk 2, § 5 en hoofdstuk 4, §, 10), tot de in
houd gerekend moeten worden. Het onderscheid dat in Nederland gemaakt wordt tussen inhoudelijke be
perkingen en regelingen van tijd, plaats en wijze vertoont uiteraard grote overeenkomsten met het in 
Amerika gemaakte onderscheid tussen 'content-neutral' en 'content-based restrictions'. Zie over dat laatste 
onderscheid Stone (1983) en Stone (1987). 

91 Zie. voor de stelling dat dergelijke vloekverboden niet in strijd met de grondwet en in beginsel te recht
vaardigen zijn: Den Breejen (1986) en Begheyn (1988) 

92 KB 5 juni 1986, Stb. 337-342, AB 1986, 569" 
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ralistische (of op andere vormen van partijdigheid gebaseerde) motieven van de gemeen
telijke wetgever een minder duidelijk rol spelen of helemaal niet aanwezig zijn, Z o was 
er in Den Bosch een zaak waarin een op een parkeerovertreding betrapte automobilist 
een parkeercontroleur 'overlast' had aangedaan door hem toe te voegen: 'Dan duw die 
teringbon er maar onder vuile kankerzak.' E n in Eindhoven deed zich een geval voor 
waarin iemand een ander voor i e l i j ke rotkop' had uitgescholden. In beide gevallen volg
de ontslag van rechtsvervolging. De bepalingen uit de A P V ' s van respectievelijk V H e r t o -
genbosch en Eindhoven waarop de vervolgingen waren gebaseerd, werden door de Hoge 
Raad onverbindend verklaard: het in beide verordeningen vervatte verbod om anderen 
met aanstootgevende taal lastig te vallen maakte een inbreuk op de vrijheid van de bur
ger om zelf de inhoud van de door hem te openbaren gedachten of gevoelens te bepa
len. 9 3 

Uitgangspunt bij dit alles en dat is op zich al heel interessant, want waar is die ver
onderstelling op gebaseerd? - is dat zulke repressie van de kant van de formele wetgever 
minder waarschijnlijk is. Aangenomen wordt met andere woorden dat de formele wetge
ver wel in staat is en dat het hem toevertrouwd kan worden de grenzen die door de 
waarde van de vrijheid van meningsuiting gesteld worden in acht te nemen. 

Sterker nog: de oordelen die de formele wetgever in deze velt zijn wat betreft hun 
grondwettigheid niet eens onderhevig aan controle door de rechter, 9 4 Direct in verband 
met de zojuist geschetste competentieverdeling tussen formele wetgever en lagere wetge
vers staat namelijk een andere eigenaardigheid van het Nederlandse recht: de omstandig
heid dat de rechter volgens art. 120 G w niet mag treden in de beoordeling van de grond
wettigheid van formele wetten en verdragen. Het toetsingsrecht van de rechter beperkt 
zich dus tot regelingen van lagere wetgevers. Ons grondwettelijke systeem kent met an
dere woorden een beginsel van (een zekere) onschendbaarheid van de formele wet. 9 5 

Die door art, 120 G w gestelde beperking aan het toetsingsrecht betekent echter geens
zins dat de Nederlandse rechter geen belangrijke functie heeft in het waarborgen van de 
uitingsvrijheid van de burger. Zoals ook hieronder nog zal blijken hebben lagere wetge
vers belangrijke bevoegdheden, bijvoorbeeld tot het stellen van regels inzake het ver
spreiden van pamfletten en het houden van demonstraties. Het is van wezenlijk belang 
dat de rechter erop toeziet dat zij die bevoegdheden niet misbruiken. Daar komt trouwens 
nog bij dat de rechter, zoals we in het vorige hoofdstuk al zagen, op grond van art. 94 

93 HR 10 november 1992, NJ 1993, 197 en HR 9 februari 1993, NJ 1993, 646. 
94 Dat is op het eerste gezicht vreemd, omdat daarmee uitgerekend de wetgever, tegen wiens ingrijpen de 

klassieke grondrechten toch een schild moeten bieden, de taak krijgt om vast te stellen waar de grenzen 
van die vrijheden liggen. De tegenvraag is natuurlijk waarom die taak wel toevertrouwd zou mogen wor
den aan de rechter. De discussie over die kwestie iaat ik rusten. Zie voor een kort overzicht van recente 
Nederlandse discussies en ontwikkelingen inzake het toetsingsrecht Bax (1992), 1057-1059, Uit het over
zicht kan de voorzichtige conclusie getrokken worden dat toetsingsverbod waarschijn] ijk zijn langste tijd 
gehad heeft. Vgl ook N J C M - B U L L E T I N 1992, waarin opgenomen de aan het kabinet Lubbers III uitge
brachte adviezen inzake het toetsingsrecht, en Prakke, Koopmans en Barendrecht (1992). De hoeveelheid 
Amerikaanse literatuur over de verenigbaarheid van de idee van democratie met het instituut van judicia! 
review is niet te overzien. Ik noem slechts Bickei (1962), Ely (1980), Agrosto (1984), Dworkin (1985), 9-
116, Dworkin (1990), Dworkin (1996), 1-38. 

95 De grondwet spreekt zelf niet over de onschendbaarheid van de wet. Vroeger wel; vgl. het uit 1848 stam
mende tweede lid van art. 131 van de grondwet van 1972: 'de wetten zijn onschendbaar', dat in 1983 uit 
de grondwet verdween. Die bepaling, aldus de indertijd gegeven toelichting, 'plaatst de wet boven alle be
denkingen; zij waarborgt haar tegen alle aanranding'. 
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G w formele wetsbepalingen in hun toepassing wel kan toetsen aan een ieder verbindende 
bepalingen van verdragen. Wat dat laatste betreft, dat w i l zeggen: wat betreft het naast 
elkaar staan van art, 94 en 120 G w , kan men zelfs spreken van een * permanente span
ning' in de Nederlandse grondwet, 9 6 

Maar nu weer terug naar het eigenlijke thema van deze paragraaf: het aan de lagere 
wetgever gerichte verbod op inhoudelijke beperkingen. Dat verbod geldt ook op andere 
terreinen, Z o heeft de rechter bepaald dat het ook geldt met betrekking tot de versprei
ding van drukwerken 9 / 

En het belangrijkste arrest van de verspreidingsjurisprudentie, het APV Tilburg-amst 
uit 1 9 5 ö , % erkende de Hoge Raad het verspreidingsrecht als een afzonderlijk, 'het ver
keer op den openbaren weg rakend en dus een ruimtelijke sfeer bestrijkend recht' naast 
het in de grondwet opgenomen, 4de geesteswereld betreffende' recht om zonder vooraf
gaand verlof door de drukpers gedachten of gevoelens te uiten 'zo dat zij voor anderen 
kenbaar z i jn ' . Op het eerste gezicht is dat een beetje een rare manoeuvre: het in art. 7 l id 
1 G w geformuleerde grondrecht wordt op een onbegrijpelijk enge manier geïnterpreteerd, 
door namelijk hef aan het beginsel van drukpersvrijheid inherente verspreidingsrecht eruit 
weg te definiëren, en vervolgens wordt dat uit de grondwet verwijderde verspreidings
recht meteen weer door de rechter erkend als een voor de realisering van het doel van 
het openbaringsrecht van art, 7 lid 1 G w onmisbaar connex recht. De Hoge Raad kon 
echter door die kunstgreep een lastig probleem oplossen, het probleem namelijk, dat vo l 
gens de zinsnede 'behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet' alleen de for
mele wetgever op het in art, 7 l id 1 G w geformuleerde recht beperkingen mag aanbren
gen, terwijl juist de gemeentelijke wetgever zich vaak genoodzaakt ziet zekere grenzen te 
stellen aan de vrije verspreiding van drukwerken om de belangen die aan zijn zorg zijn 
toevertrouwd (welstand en verkeersveiligheid bijvoorbeeld) adequate bescherming te bie
den. Vandaar dat de Hoge Raad in het genoemde arrest tevens stipuleerde dat de rech
terlijke erkenning van het verspreidingsrecht niet betekent dat de lagere wetgever geen 
bevoegdheid heeft om de verspreiding van drukwerken te reguleren, 

Die bevoegdheid echter, aldus de Hoge Raad, is beperkt tot het regelen van de tijd, 
plaats en wijze van verspreiding (waarbij ook hier weer die beperkte bevoegdheid be
grensd wordt door de waarde van de vrijheid van meningsuiting). 9 9 Daarom kon het in 
de Algemene Politieverordening van Ti lburg opgenomen verspreidingsverbod voor 'af
beeldingen of voorwerpen, geschikt of klaarblijkelijk bestemd om de zinnelijkheid te 
prikkelen' niet door de beugel, De lagere wetgever mag niet treden ' i n het regelen, hoe-
danigen inhoud een door den druk geopenbaarde gedachtegang niet mag hebben,' Dat 
zou namelijk neerkomen op met aan den burger ontnemen van de vrijheid om die ge
dachte in druk te uiten' en de grondwet wijst de bevoegdheid tot een dergelijk ingrijpen 

96 Burkeos (1989), p. 22. Vgl. ook Koopmans (1992), p. 43: sinds het huidige art. 94 Gw in 1953 werd ge
ïntroduceerd '[is] langzaam aan een beperkte vorm van "jndicial review of legisïation" ontstaan, die de 
rechter eraan gewend heeft vraagtekens te zetten bij de onschendbaarheid van de wet.' 

97 Zie over de verspreidingsjurisprudentie De Winter (1993). Vgl, Kistenkas (1989). 
98 HR 28 november 1950, NJ 1951, 137. Op dezelfde dag gewezen en handelend over een vrijwel identieke 

kwestie: HR 28 november 1950, NJ 195!, 138 (APV Sittard). Zie ook HR 28 november 1950, NJ 1951, 
369. 

99 In het moederarrest van de verspreidingsjurisprudentie, HR 7 november 1892, W 6259, bepaalde de HR al 
dat de bevoegdheid tot regulering van de verspreiding niet mocht leiden tot een algemeen verbod of tot 
een systeem van voorafgaand verlof. Die gedachte is in latere jurisprudentie uitgewerkt. 
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exclusief toe 'aan de samenwerking van Kon ing en Staten-Generaal in de wet,' Ook de 
bevoegdheid om de toelaatbaarheid van de verspreiding van drukwerken afhankelijk te 
stellen van de inhoud van de geuite gedachten of gevoelens is dus voorbehouden aan de 
formele wetgever. 

(In de omstandigheid dat de rechter met de in de jurisprudentie uitgewerkte benade
ring van het verspreidingsrecht een redelijk bevredigende betekenis heeft kunnen geven 
aan het toen bestaande vrijheid van meningsuiting-artikel, is overigens de verklaring ge
legen voor het opvallende feit dat de grondwetgever van 1983 vast heeft gehouden aan 
de lelijke en enigszins dubbelzinnige redactie van dat artikel: 'niemand heeft voorafgaand 
verlof nodig [...]. behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet', Die formule-
ring was in 1848 gekozen in een poging het in art. 225 G w 1840 (277 G w 1815) vervat
te voorbehoud 'blijvende nogtans elk voor hetgeen hij schrijft, drukt, uitgeeft of ver
spreidt, verantwoordelijke aan de maatschappij of bijzondere personen* bondiger te for
muleren, 5 ^ De betekenis van het voorbehoud is echter in de nieuwe redactie min of 
meer verborgen en het blijkt dan ook steeds nodig om naar de formulering van vóór 
1848 te verwijzen om uit te leggen dat er niet bedoeld is wat er op het eerste gezicht 
lijkt te staan, namelijk: dat niemand voorafgaand verlof nodig heeft, behalve in de ge
vallen waarin de wetgever preventieve censuur nodig acht, 1 0 1 Door deze uit 1848 stam
mende formulering te handhaven kon de grondwetgever echter zeker stellen dat de ver
spreidingsjurisprudentie niet zoo worden aangetast en haar gezag zon behouden,) 3 0 2 

Hetzelfde uitgangspunt inzake inhoudelijke beperkingen geldt ook met betrekking tot 
het in art. 9 G w neergelegde recht tot vergadering en betoging 3 0 3 — een recht dat in 
Amer ika eveneens onder het eerste amendement valt en daar in het kader van de free 
speech jurisprudentie behandeld wordt. Ook dit recht mag in Nederland niet door de la
gere wetgever op inhoudelijke gronden worden beperkt. Overeenkomstig het bepaalde in 
het tweede l id van art. 9 G w 5 0 4 schrijft art, 2 van de Wet Openbare Manifestaties 
(WOM) 1 0 5 voor, dat de aan lagere overheidsorganen gegeven bevoegdheden tot beper
king van het recht tot vergadering en betoging slechts kunnen worden aangewend ter be
scherming van de gezondheid, in het belang van het verkeer en ter bestrijding of voorko
ming van wanordelijkheden. Ar t , 5 WOM onderstreept nog een keer wat dat betekent: een 
door de gemeenteraad gegeven voorschrift, beperking of verbod mag geen betrekking 
hebben op de inhoud van de te openbaren gedachten of gevoelens. Volgens art. 4 WOM 
mogen in de gevallen waarin voor vergaderingen en betogingen op openbare plaatsen een 
voorafgaande kennisgeving vereist is, zelfs geen gegevens worden verlangd over de in
houd van de te openbaren gedachten of gevoelens. Dit artikel vestigt trouwens ook een 

100 Dat hele artikel was overigens veel gevulder geformuleerd en liet er bijv. geen twijfel over bestaan dat 
ook verspreiding van geschriften onder de bescherming van het grondrecht viel etc, Zie De Meij (1995), 
p. 112/3. 

101 Vgl. Vermeulen (1992a), 152. 
102 TK 1975/76, 13872, nr. 3, p. 31/32. 
103 ' 1. Het recht tot vergadering en betoging wordt erkend, behondens ieders verantwoordelijkheid volgens de 

wet 2, De wet kan regels stellen ter bescherming van de gezondheid, in het belang van het verkeer en ter 
bestrijding of voorkoming van wanordelijkheden,' 

104 Vgl. TK 1975/76, 13872, nr. 3, p. 33: het tweede lid laat niet toe dat de wet aan een lager orgaan de be
voegdheid verleent een vergadering of betoging tegen te gaan op grond van de overweging dat de bijeen
komst naar haar inbond of doelstelling ongewenst is. 

105 Wet van 20 april 1988, Stb. 157. 
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kennisgevingsstelsel en ontneemt de gemeentelijke wetgever de bevoegdheid om het 
recht een vergadering of betoging te houden afhankelijk te stellen van het verkrijgen van 
een vergunning, 1 0 6 De gemeentelijke wetgever mist dus de mogelijkheid om door een 
selectief vergunningenbeleid inhoudelijke censuur uit te oefenen. Ook hier is, ingevolge 
de clausule "behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet' van het eerste l id 
van art. 9 G w de bevoegdheid tot inhoudelijke beperkingen wel gegund aan de fórmele 
wetgever. 1 0 ' 

A a n de bevoegdheid van de locale overheid om grenzen te stellen aan het be tog ïngs-
recht ter bestrijding of voorkoming van wanordelijkheden is een akelig probleem verbon
den, dat belangrijk genoeg is om hier kort aan te stippen. Het verbod op inhoudelijke be
perkingen betekent natuurlijk ook in Nederland dat de lagere wetgever de aanstoot die 
mensen nemen aan ideeën geen relevante factor mag laten zijn bij de beantwoording van 
de vraag of andere mensen die ideeën mogen verkondigen. Daaruit volgt niet alleen dat 
de overheid de bevoegdheid mist om meningsuitingen te verbieden op grond van de over
weging dat anderen er aanstoot aan nemen, maar ook dat zij meningsuitingen niet zonder 
meer mag verbieden op basis van de algemene overweging dat die uitingen tot ordever
storingen en wanordelijkheden kunnen leiden, Immers, als de overheid die bevoegdheid 
wel zou hebben zou dat vijandige toehoorders de ruimte geven om de verkondiging van 
de door hen gehate ideeën tegen te houden. Dat zoo de aanstoot die gewelddadige tegen
standers nemen aan onpopulaire ideeën tot doorslaggevende kostenfactor maken. 5 0 8 

Zowel de wetgever 1 1 3 9 als de rechter 1 1 0 onderstrepen het beginsel dat onwettig ge
drag van derden tegenover uitingen van burgers een beperking van de uitingsvrijheid op 
grond van openbare-ordeoverwegingen niet kan rechtvaardigen, In art. II van de WOM 
werden in lijn daarmee ook enkele wijzigingen in het Wetboek van Strafrecht aange
bracht, bedoeld om de horizontale werking van het grondrecht tot vergadering en 

106 Vgl. Schilder (1989), pp. 90 en 260. 
107 Vgl. TK 1975/76, 13872, nr. 3, p. 39: 'Het behoeft geen betoog, dat voor de (formele) wetgever de moge

lijkheid moet bestaan bepaalde vormen van vergadering of betoging strafbaar te stellen of onrechtmatig te 
verklaren, Met name tot het plegen van strafbare feiten mag het recht tot betoging en vergadering geen 
vrijbrief verschaffen.' 

108 Dit overbekende thema staat onder andere bekend als het probleem van controversiële uitingen, het pro
bleem van het vijandig publiek of gebruik makend van de term die Harry Kalven daarvoor smeedde — 
het probleem van het meckler's veto'. Kalven (1965), p. 140: 'The problem is a gennïne puzzle either 
way it is decided, If the police can silence the speaker, the iaw in effect aeknowledges a veto power in 
heekiers who can, by being hostile enough, get the law to silence any speaker of whom they do not ap~ 
prove, But the opposing view, that the police must go down with the speaker, bas its obvious difficulties, 
too.' Zie ook Chafee (1941), pp. 152, 161, 426 en Tribe (1988), 853. Voor een aardige illustratie van het 
dilemma, vgl. Gregory v. City of Chicago, 394 U.S. 111 (1969) (Het SC oordeelde hier dat 'disorderiy 
conduct convictions' van burgerrechtenactivisten die weigerde gehoor te geven aan een bevel tot versprei
den onvoldoende onderbouwd was; de vrijheid van meningsuiting-absolutist Justice Black wees in zijn 
dissent echter op de omstandigheden; een menigte van 1000 woedende toeschouwers die niet langer te be
dwingen leek ondanks de inspanningen van de 100 aanwezige politieagenten). 

109 VgL bijv. minister Van Dijk: de burgemeester behoort een betoging 'de nodige politiebescherming te bie
den, ten einde haar doorgang te laten vinden. Agressieve bejegening van het publiek en wanordelijkheden 
vanuit het publiek moeten daar met gepaste middelen worden bestreden.' (Hand. TK 27 januari 1988, TK 
41-2236, geciteerd bij Schilder (1989), p. 115) 

110 VzARRS 11 april 1979, tB/S III, 122 (Verontruste Roomskatholieken v. Roermond i.v.m. demonstratie
vergunning COC); VzARRS 27 mei 1982, AB 1983, 62 (Roze Front v, Amersfoort). VgL ook Pres Rb 
Den Haag, 9 juni 1987, KG 1987, 268 (Stichting Nederlands Zuid-Afrikaanse Werkgemeenschap v. 
Congresgebouw), behandeld in Schilder (1989), p, 52/3. 
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betoging te versterken respectievelijk om de rechtshandhavers gepaste middelen te geven 
ter bestrijding van een vijandig publiek.* 1 1 Maar lagere overheden in Nederland lijken 
dat beginsel niet echt serieus te nemen als de inhoud van de aanstootgevende uitlatingen 
hen niet aanstaat.5 1 2 Waar het demonstraties of openbare vergaderingen van de Cen
trumdemocraten of C P ' 8 6 betreft maken zij in ieder geval een soepel gebruik van de 
vanzelfsprekende uitzondering voor wat minister Van Dijk noemde 'bestuurlijke over
machtssituaties' dat w i l zeggen; situaties waarin de burgemeester "gelet op de omstan
digheden ter plaatse en op de beschikbare politiebescherming, in redelijkheid niet in staat 
moet worden geacht, aan de betoging de nodige bescherming te b ieden ' , 1 1 3 

De rechter heeft dat tot nu toe steeds gebillijkt en de burgemeesters lijken intussen van 
de uitzondering de regel te hebben gemaakt. Aldus wordt het deze abjecte, maar daarom 
niet minder legale organisaties onmogelijk gemaakt om openbare vergaderingen of demon
straties te houden op grond van het steeds terugkerende argument dat er gewelddadige te-
gendemonstraties te verwachten zijn die door het nemen van politiemaatregelen niet zijn te 
voorkomen, 1 3 4 Daannee wordt de zeer ondemocratische manier waarop sommige anti
fascistische en anti-racistische groepen de meningenstrijd trachten te beslechten, door Ne
derlandse overheden zo niet gelegitimeerd dan toch in ieder geval beloond. Deze groepen 
kunnen in het vervolg volstaan met het aankondigen van tegendemonstraties en het ver
spreiden van vlugschriften waarin mensen opgeroepen worden wapens mee te nemen.1 E:> 

De burgemeester zal waarschijnlijk zelfs in de loutere aankondiging van een regende-
monstratie steeds weer voldoende grond zien om de geplande demonstratie van extreem
rechts en eventueel ook de tegendemonstratie te verbieden. 1 1 6 

1 ü Zie mei name art. 143 Sr (door geweld of bedreiging met geweld een geoorloofde openbare vergadering 
of betoging verhinderen) en 144 Sr (door het verwekken van wanorde of het maken van gedruis een ge
oorloofde openbare vergadering opzettelijk storen of door het verwekken van wanorde een geoorloofde 
betoging opzettelijk storen). 

112 Zie in dit verband in het bijzonder punt 3 van de noot van A.E. Schilder bij VzARRS 1 juni 1989, AB 
1989, 499 (CD v. Rotterdam), Vgl. Van Donselaar (1995), 35-45, Zie voor een klassiek geval HR 31 
mei 1939, NJ 1939, 769, waarin de HR de noodverordening sauveerde die Heerenveen had uitgevaardigd 
ter bestrijding van pacifistische propaganda op grond van de overweging dat de voorgenomen tournee van 
een propagandawagen van de zogenaamde 'oorlogs-waarschuwingsdienst' bij de bevolking ernstige ver
ontwaardiging kon wekken hetgeen zou kunnen leiden tot verstoring van de openbare orde. Vgl. voor een 
bespreking van het arrest en de reacties die het opriep De Winter (1993), p. 89-98. 

113 Geciteerd door A.E. Schilder in zijn noot bij VzARRS ! juni 1989, AB 1989, 499. 
114 Zie VzARRS 22 september 1988, AB 1988, 249 (CD v. Den Haag); VzARRS 21 maart 1989, AB 1989, 

498, RR 212, rn.nt. Possel (CD v. Leerdam (Kedichem)) VzARRS 1 juni 1989 , AB 1989, 499, m.nt. 
A.E. Schilder, RR 215 (CD v. Rotterdam), Vgl. voor een variant Waarnemend VzARRS 23 november 
1979, tB/S 151, m. nt. De Meij (Nationale Partij Nederland v. Den Haag). Zelfs het verbod van de burge
meester van Dordrecht op het honden van een persconferentie in de woning van een CP-86 bestuurslid 
werd door de rechter gesauveerd: ARRS 30 december 1993, RR 340, m.nt. Pattipawae, waarin opgeno
men het commentaar dat Burkens over deze kwestie schreef op verzoek van de Gemeente Dordrecht. Vgl. 
ook Vermeulen (1990, p. 81), die in dit verband spreekt over 'de onzorgvuldige gretigheid waarmee de 
burgemeester de laatste jaren naar zijn noodbevoegdheden grijpt', 

115 Dergelijke pamfletten werden bijv. begin 1995 in Rotterdam verspreid na het bekend worden van demon
stratieplannen van CP'86. 

116 Vgl. Schilder (1995), die dit betreurt, maar anderzijds meent dat art, 2 ÏVUR redenen levert om 'manifes
taties te verbieden of te ontbinden die evident een racistische karakter (zullen) dragen' (p, 954) en dus 
ook een aanpassing van de WOM bepleit (p. 955). Eigenaardig aan zijn voorstel is dat hij ziet hoe ge
vaarlijk de aldus gekozen weg is, maar meent dat de rechter voldoende waarborg is tegen misbruik. Dat is 
vreemd omdat zijn voorstel bedoeld is een eind te maken aan een praktijk (gemeenten die grondrechten 
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Het heeft er weliswaar even naar uitgezien dat de Nederlandse burgemeesters zich zouden 
laten leiden door de vrees dat die smoes niet lang meer vol te houden zou zijn, maar zij 
vermanden zich snel en verhieven de smoes tot beleid, zoals blijkt uit het begin april 1995 
tijdens een bijeenkomst van de Raad van Korpsbeheerders geuite voornemen om beto
gingen van extreem-rechtse groeperingen te blijven verbieden als zelfs maar de geringste 
verstoring van de openbare orde zou dreigen, 'Wanneer je zo 'n betoging kimt verbieden, 
moet je dat niet laten', aldus burgemeester E . d'Hondt van Nijmegen, voorzitter van de 
Raad, 1 1 7 Dat de vrees voor ordeverstoring, hoewel misschien niet louter voorwendsel, 
dan toch op z 'n minst slechts een deel van het verhaal is en dat de inhoudelijke aversie te
gen bepaalde groeperingen een hoofdrol speelt, blijkt uit de nadere toelichting die hij daar
op gaf; 4 De vrijheid van meningsuiting gaat te ver als die vrijheid gericht is tegen de de
mocratie, zoals bij extreem-rechts het geval is, [...] A l s de vrijheid van demonstratie andere 
waarden in het gedrang brengt of alleen bedoeld is om te provoceren, vraagt dat om een 
duidelijke opstelling van het bevoegd gezag. ' 1 1 8 A l so f de democratie gediend is bij een 
regime van preventieve censuur door korpsbeheerders, 

De burgemeester van Zwolle was de eerste die leek in te zien dat dat in een democratie 
niet de juiste weg kon zijn en liet begin 1996 een demonstratie van Centrumdemocraten en 
C P ' 8 6 toe (naar later bleek vooral om de Tweede Kamer duidelijk te maken dat burge
meesters onvoldoende middelen ter beschikking staan om dergelijke demonstraties te ver
bieden), 1 1 9 Maar hoewel de Nederlandse burgemeesters daarop wat gas terug namen (ook 
in Leerdam werd bijvoorbeeld een demonstratie van Centramdemokraten en C P ' 8 6 toege
staan), zijn ze er blijkbaar nog steeds van overtuigd dat ze de bevoegdheid hebben om de
monstraties van extreem-rechts te verbieden dan wel aan de toestemming voorwaarden te 
verbinden. Tijdens een bijeenkomst van het Genootschap van Burgemeesters op 4 april 
1996 te Utrecht besloten zij om demonstraties van extreem-rechts voortaan toe te staan, 
maar dan alleen onder stringente voorwaarden/" 0 Minister Dijkstal heeft de Tweede K a 
mer inmiddels laten weten dat de grondwet het uitsluit dat zulke betogingen verboden kun
nen worden, 5 2 1 maar het is zeer de vraag of die natuurlijk al lang bekende boodschap 
veel invloed zal hebben op de houding van de enthousiaste verdedigers van politiek 
fatsoen. 

niet voldoende serieus nemen) die zich alleen heeft kunnen ontwikkelen omdat de rechterlijke macht die 
praktijk steeds billijkte. 

[ 17 N R C HANDELSBLAD, van 4 april 1995, 
118 Gecit. in Van Donselaar (1995), p. 44, 
119 Vgl. L B R - B U L L E T I N (1996), nr, 4, p. 20, 

120 "Ma, mits", verwoordde voorzitter H . Ouwerkerk van het genootschap en tevens burgemeester van Gro
ningen het voornemen/ Zie N R C HANDELSBLAD, 5 april 1996. 

121 L B R - B U L L E T I N (1996), nr. 4, p. 18-20. 

158 



H O O F D S T U K VI 

Relativisme, aetl-morallsme en 
een hellend vlak 

1. Inleiding 

W e hebben gezien dat ook ons recht tot op zekere hoogte een beginsel van inhoudelijke 
neutraliteit erkent, of in ieder geval: een zorg voor censurerende overheden, voor wetge
vers en bestuurders die hun moralisme of intolerantie niet in toom weten te houden. Z o 
ver als het Amerikaanse recht gaat ons recht echter niet. Het probeert in art, 137'c-e Sr 
een grens te trekken bij uitlatingen die een bedreiging vormen voor de erkenning van de 
gelijkwaardigheid van bepaalde groepen. Het lijkt ook vanzelfsprekend om daar een 
grens te trekken. Als het belang van vrijheid van meningsuiting uiteindelijk gelegen is in 
de bijdrage die het levert aan de realisering van het gelijke recht van allen om naar eigen 
inzicht vorm te geven aan het eigen leven, dan moet ieder gebruik van het recht op vri j
heid van meningsuiting dat erop gericht is de status van gelijkwaardigheid van anderen 
aan te tasten als misbruik worden gekwalificeerd. Zoals we al in hoofdstuk 3 zagen volgt 
Nederland wat dat betreft de in de westerse wereld dominante opvatting: niemand kan 
enig recht claimen om iets te ondernemen of handelingen van welke aard ook te verrich
ten, die vernietiging van een van de fundamentele rechten en vrijheden ten doel hebben. 1 

Tot ver in de eerste helft van deze eeuw kende het Amerikaanse recht een soortgelijke 
leer. In de aan het begin van het vorige hoofdstuk genoemde zaak Gitiow v New York1 

oordeelde het Suprème Court dat de wetgever de bevoegdheid heeft om uitlatingen te be
straffen die de fundamenten van de rechtsorde in gevaar brengen en het haalde daarvoor 
een argument aan uit een eerder arrest, Toledo New spaper Co. v, United States? dat 
doet denken aan het tegen totalitaire groeperingen gerichte misbruik van recht-argument 
zoals dat bijvoorbeeld verwoord is in art. 17 E V R M : 4 

The safeguarding and fructification of free and constitutional institutions is the very basis and 
mainstay upon which the freedom of the press rests, and that freedom, therefore, does not and 
cannot be held to include the right virtually to destroy such institutions.̂  

Je kunt je niet op vrijheid van meningsuiting beroepen als het doel van je uitlatingen de 

1 Vgl, art. 30 UV, en 5 ÏVBPR. Meer toegespitst op racistische meningsuiting: 7 UV (recht op bescherming 
tegen aanzetten tot discriminerende achterstelling) en 20 IVBPR (het propageren van op nationale 
afkomst, ras of godsdienst gebaseerde haatgevoelens die aanzetten tot discriminatie, vijandigheid of 
geweld, wordt bij de wet verboden). Evenmin als IVUR is IVBPR door VS geratificeerd. 

2 268 U.S. 652 (1925). 
3 247 U ,S. 402 (1918) (een contempt of couri-zmk), 
4 fcGeen der bepalingen van dit Verdrag mag worden uitgelegd als zou zij voor een Staat, een groep of een 

persoon een recht inhouden enige activiteit aan de dag te leggen of enige daad te verrichten niet als doel 
de rechten of vrijheden die in dit Verdrag zijn vermeld teniet te doen of deze verdergaand te beperken 
dan bij dit Verdrag is voorzien," 

5 Toledo Newspaper Co, v. United States, 247 U.S. 402 (1918), 419. 
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vernietiging van die vrijheid is of van welk fundamenteel recht dan ook, 6 Een grond
rechtencatalogus is geen overeenkomst tot vernietiging van de democratische rechts
staat.7 

Het Supreme Court is de premisse van het net aangehaalde argument uit Toledo ech
ter gaan omdraaien. G ing men er daar van uit dat alleen binnen vrije instituties de vri j
heid van meningsuiting gewaarborgd kan worden (waaruit men concludeerde dat het on
gerijmd is om een aanval op die instituties te rechtvaardigen met een beroep op vrijheid 
van meningsuiting), in de jaren na Git low is het Supreme Court steeds meer gaan hame
ren op het inzicht dat zich al vanaf het begin van de achttiende eeuw een trouwe metge
zel had getoond van het ideaal van een vrije samenleving van vrije burgers: het besef dat 
juist in de vrijheid van meningsuiting de belangrijkste waarborg van vrije instituties gele
gen is. 8 Zoals het in de B R I E V E N V A N C A T O heette:9 

Without Freedom of Thought, there can be no such Thing as Wisdom; and no such Thing as 
publiek Liberty, without Freedom of Speech, as far as by it he does not hurt or controu! the 
Right of another [...] This sacred Privilege is so essential to free Government, that the Security 
of Property, and the Freedom of Speech, always go together; and in those wretched Countries 
where a Man cannot call his Tongue his own, he can scarce call any Thing else his own, 
Whoever would overthrow the Liberty of a Nation must begin by subduing the Freeness of 
Speech; a Thing terrible to publiek Tray tors. [...] Freedom of Speech is the great Bulwark of 
Liberty; they prosper and Die together [...] Freedom of Speech therefore being of such infinite 
importance to the Preservation of Liberty; every one who loves Liberty ought to encourage 
Freedom of Speech. 

A a n die inzichten valt natuurlijk nauwelijks te tornen. Vri jheid van meningsuiting is in
derdaad van onschatbare waarde. De recente Amerikaanse geschiedenis toont bovendien 
dat het belang van vrije meningsuiting vooral het belang is van onderdrukte minderhe
den, en met name ook gediscrimineerde zwarten, die hun stem wil len verheffen tegen het 
hun aangedane onrecht. Maar waarom zou daaruit volgen dat je racisten de mond niet 
mag snoeren? Waarom zou er geen onderscheid gemaakt kunnen worden tussen de bood
schap van gelijkheid die de burgerrechtenactivisten trachtten te verspreiden en de haat-
boodschappen van de K u K i u x K l a n en de Naz i ' s? 

Daarmee zijn we terug bij de in § 5 van het vorige hoofdstuk gestelde vraag. Waarom 

6 Vgl. ECRM 11 oktober 1979, NJ 1980, 525 (beroep van bestuursleden NVU op vrijheid van meningsui
ting niet gehonoreerd, aangezien zij die vrijheid willen gebruiken om aan te zetten tot rassendiscrimina
tie). 

7 Vgl. Jackson, dissenting, in Terminietlo v. Chicago, 337 U . S . L 37: 'There is danger that, if the Court 
does not temper its doctrinaire logic with a little practical wisdom, it will convert the constitutional Bill 
of Rights into a suicide pact.' (Jackson merkte dit overigens op om te benadrukken dat het belang van or-
dehandhaving niet onderschat mocht worden.) Vgl. Frankfurter, dissenting, in Bridges v. California, 314 
U . S . 252 (1941), 284; 'the Bill of Rights is not self-destructive'. 

8 Zie hieronder hoofdstuk 7, § 6. 
9 Cato, Of Freedom of Speech, in Levy (1996), 11-12. Cato was de naam waaronder de Engelse politieke 

journalisten John Trenchard en Thomas Gordon vanaf 1720 publiceerden over o.a godsdienstvrijheid 
voor protestante dissenters en het recht van de burgers om hun regering op haai" daden te beoordelen. 
Volgens Clinton Rossiter (SEEDTIME OF THE REPUBLIC, New York 1953), '[n]o one can spend any time 
in the newspapers, library inventories, and pamphlets of colonial America without realizing that Cato's 
Letters rather than Locke's Civil Government was the most popular, quotable, esteemed source of political 
ideas in the colonial period.5 Gecit. in Levy (1985), p. 110/! 1. 
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zou het beginsel van inhoudelijke neutraliteit ook moeten gelden tegenover boodschappen 
van racistische intolerantie en vijandigheid? Welke argumenten kunnen er voor die extre
me neutraliteit gegeven worden? Ik wend mij weer tot de rechters in de Skokle-zaak. 

2, Onjuiste Ideeën bestaan niet? 

Volgens districtsrechter Decker vloeit het beginsel van inhoudelijke neutraliteit voort uit 
de theorie van de vrije markt van ideeën . 1 0 De kern van deze bovenal met de naam van 
John Stuart M i l l verbonden theorie is, dat de vrije uitwisseling van ideeën uiteindelijk on
ontbeerlijk is om de waarheid te ontdekken en levend te houden en waanideeën en mis
vattingen te ontmaskeren. De overheid mag daarom niet de bevoegdheid hebben om de 
opvattingen die volgens haar onjuist of onaanvaardbaar zijn uit het openbare debat weg 
te snijden. 

M i l l s argumenten zullen in paragraaf 3 nog kort ter sprake komen. In deze paragraaf 
w i l ik iets zeggen over een andere kwestie die wordt opgeroepen door de notie van een 
vrije markt van ideeën, de misvatting namelijk, dat neutraliteit iets te maken zou hebben 
met de gelijkwaardigheid van verschillende opvattingen en ideologieën, 

Enkele jaren voor de Skokie-zaak had het Suprème Court de relatie tussen inhoudelij
ke neutraliteit en de notie van de vrije markt van ideeën bondig weten te formuleren: 

Under the First Amendment there is no such thing as a false idea, However pernicious an 
opinion may seern, we depend tbr lts correction not on the conscience of judges and juries but 
on the competition of other ideas.11 

Met name door de klaarblijkelijke ontkenning dat er zoiets als een onjuiste opvatting be
staat, kan deze formulering makkelijk tot de hierboven bedoelde misvatting leiden. De 
suggestie die van die ontkenning uitgaat is, dat net als in de economische sfeer, waar de 
waarde van een goed afhankelijk is van de subjectieve voorkeuren van de marktdeelne
mers, ook in de culturele sfeer de waarde van een opvatting bepaald wordt door de con-
tingente aantrekkingskracht die zij op de burgers uitoefent. In de woorden van Richard 
Posner: 

The xnarketplace of ideas [...] determines the 'triiüY of ideas. For we say that an idea [...] is 
true not because it's realiy true — who knows? — but because al! or most of the knowledgeable 
consumers have accepted ("bought") it. 1 2 

De daarin besloten liggende suggestie van extreem relativisme krijgt extra gewicht door 
de veel geciteerde formuleringen waarmee Jostice Holmes vlak na de Eerste Wereldoor
log de notie van de vrije markt van ideeën voor het eerst een plaats gaf in de A m e r i -

10 447 F, Supp. 676, 687. 
11 Gertz v. Welch, 418 U.S. 323 (1974), 339/40. 
12 Vgl. Posner (1992), § 27,1, p. 665, Mogelijk formuleert Posner hier gewoon erg slordig en is zijn punt 

niet de relativistische stelling dat de markt bepaalt wat waar is, maar eerder de Milliaanse gedachte dat 
we gezien onze feilbaarheid aangewezen zijn op competitie met andere ideeën (*No one has a pipeline to 
ultimate reality. Such truths as we possess are forged in a competitive process../) Echt duidelijk is hij in 
seder geval niet. 
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kaanse jurisprudentie. In zijn dissent in Ahrams v. United States,13 een zaak die in het 
volgende hoofdstuk nog uitgebreider aan de orde zal komen, betoogde Holmes bij
voorbeeld dat 'the best test of truth is the power of the thought to get itself accepted in 
the competition of the market ' . 1 4 Hoewel hier de context van de geciteerde uitlating de 
mogelijkheid van een niet-relativistische interpretatie nog openlaat, lijkt dat nauwelijks te 
gelden ten aanzien van de passage uit Holmes ' latere dissent in Gitlow v. New York15 

een passage waar ook districtsrechter Decker naar verwijst: 

If, in the long run, the beliefs expressed in proletarian dictatorship are destined to be accepted 
by the dominant forces of the community, the only meaning of free speech is that they should 
be given their chance and have their way.16 

De vergaandheid van deze formulering zal niemand ontgaan. 1 7 De achterliggende ge
dachte lijkt sterk op de vooral voor de Tweede Wereldoorlog in sorrmiige kringen popu
laire opvatting die democratie niet ziet als de belichaming van een bepaalde inhoudelijke 
rechtvaardigheidsconceptie, maar als een geheel van inhoudelijk neutrale besluitvor-
mingsregels — als niet meer dan een formele procedure om in een wereld waar men 'ab
solute waarheid en absolute waarden als voor het menselijk inzicht ontoegankelijk be
schouwt ' 1 8 tot collectieve beslissingen te komen, De passage van Holmes had wat dat 
betreft ook geschreven kunnen worden door Kelsen: 

Democratie slaat de politieke wil van iedereen even hoog aan, zoals zij ook iedere politieke 
overtuiging, iedere politieke mening gelijkelijk respecteert. Daarom verschaft zij aan iedere po
litieke overtuiging dezelfde mogelijkheid zich te uiten en zich in de vrije concurrentie om de 
sympathie van de mensen te laten gelden,39 

13 250 U.S. 616 (1919), 
14 250 U.S. 616 (1919), 630. Overigens is het niet zo dat in deze notie van de vrije markt van ideeën een al

gemene lïbertaristisehe houding tot uiting komt, Justice Holmes schreef bijvoorbeeld ook een dissenting 
opinion in het beruchte arrest Lochner v, New York. Zie 198 U.S. 45 (1904), 75: 'The 14th Amendment 
does not enact Mr. Herbert Spencer's Social Statics', Holmes is zeker niet de enige bij wie een vrijheid 
van meningsuiting-iibertarisme en levensbeschouwelijk laissez faire denken gekoppeld is aan een meer of 
minder uitdrukkelijke zorg voor de sociale onrechtvaardigheid van ongereguleerd marktkapitalisme en de 
bijbehorende billijking van inperkingen van de privaatrechtelijke autonomie. Vgl. Chafee (1941), p. 359-
361. Kenmerkend voor de jurisprudentie van het Supreme Court vanaf 1937 is niet alleen de 'preferred 
position' van de vrijheid van meningsuiting, maar tevens de 'stance of extreme deference to economie re
gulation*, aldus Gunther (1991), p. 462). 

15 268 U.S. 652 (1925). 
16 268 U.S. 652, 673, 
17 Het morele relativisme dat hier tot uitdrukking komt is overigens ook een van de centrale kenmerken van 

de politieke filosofie van de huidige Chief Justice van het Supreme Court, William H. Rehnquist: i f ,.. a 
[democratic] society adopts a constitution and incorporates in that constitution safeguards for individual 
liberty, these safeguards j_.,.] assume a general social acceptance neither because of any intrinsic worth nor 
because of any unique origins in someone's idea of natural justice but instead simply because they have 
been incorporated in a constitution by the people,' De Bill of Rights kan ook gewoon weer ingetrokken 
worden en dat zou noch onwettig noch immoreel zijn, want in een systeem dat gebaseerd is op de meer-
derheidsregel 'there is no appeal to any higher forum or court than a forum which properly and accurately 
reflects [the people's] will / Gecit. in Davis (1989), pp. 26/7 en 34. 

18 Kelsen, gecit. in Van der Wal (1992), p. 101. 
19 id. 
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of door Radbmch: 

de democratie [...) wijst het af zich met een bepaalde politieke opvatting te identificeren, zij is 
veeleer bereid aan iedere politieke opvatting die zich de meerderheid kon verschaffen de lei
ding in de staat over te laten . 2 ü 

Het is een opvatting die als gevolg van de relativistische weigering een inhoudelijk 
standpunt in te nemen in een hopeloze paradox verstrikt raakt ('als, op de lange termijn, 
de opvattingen die samengevat worden door het idee dat vrijheid van meningsuiting een 
gevaar voor de samenleving is , ertoe bestemd zijn om aanvaard te worden door de 
dominante krachten van de gemeenschap, dan is de enige betekenis van vrijheid van me
ningsuiting dat die opvattingen hun kans moeten krijgen en hun realisering moeten v in-
den ') 2 1 en die vanzelfsprekend iedere fundering moet ontberen, In ieder geval zijn de 
consequenties ervan onaanvaardbaar. Vertaald naar de context van Skokie zou het eerste 
amendement in de relativistische lezing van Holmes voorschrijven dat de nazi's net als 
de aanhangers van andere ideologieën de kans moeten krijgen om de meerderheid van 
hun gelijk te overtuigen. 

Volgens rechter Decker, zo kan althans uit zijn woorden worden afgeleid, is dit niet 
de betekenis die de noties van inhoudelijke neutraliteit en de vrije markt van ideeën in de 
jurisprudentie hebben gekregen. 2 2 E n ik denk dat hij gelijk heeft, Het is niet waar dat 
volgens de Amerikaanse constitutie alle ideeën een gelijk recht hebben om mee te dingen 
naar de gunst van de burgers en dat, omdat het recht mee te dingen het recht om te win
nen zou impliceren, de constitutie dos eigenlijk zegt dat het beter is door de nazi 's gere
geerd te worden dan ze in hun meningsuiting te beperken, 2 3 Het is wel waar dat alle 
burgers een grondwettelijk gegarandeerd recht hebben om welk idee dan ook te verkon
digen. Uit het feit dat de constitutie toestaat dat een idee verkondigd wordt volgt echter 
niet, zoals volgens rechter Decker door Alexander B icke i beweerd zou zi jn, dat de legiti
miteit van dat idee erkend wordt en dat de mogelijkheid geaccepteerd wordt dat het alge
meen aanvaard en als beleid ge ïmplementeerd zal worden. 2 4 

Een belangrijk argument van B icke i was dat het luisteren naar opvattingen op grond 
van de aanname dat de spreker het recht heeft om ze te verkondigen neerkomt op het le
gitimeren ervan. 2 5 Maar dat lijkt me niet juist. Op de eerste plaats volgt uit het feit dat 
A een grondwettelijk gegarandeerd recht heeft X te zeggen niet noodzakelijkerwijs dat 
het niet laakbaar zou zijn als hij X zou zeggen? 6 E r volgt slechts uit dat de overheid de 

20 Radbnich, gecit. in Van der Wa! (1992), p. 101. Vgl. Kielmansegg (1977), p. 207 e.v. 
21 Vgl. voor varianten van deze paradox Van den Bergh (1936), p. 23/4. 
22 447 F. Supp. 676, 687. 
23 V g l columnist George Will: liberals say all ideas have an equal right to compete in the market. But the 

right to compete implies the right to win. So the logic of liberalism Is that it is better to be railed by Nazis 
than to restrict them,5 Gecit, in Neier (1979), p. J 30/1. 

24 447 F. Supp. 676, 687. Die voor Bickel onaanvaardbare consequentie lijkt wel aanvaard te worden door 
Dworkin (1996, p, 165): ook nazi's hebben het recht op "an unconstrained opportunity to influence both 
the formal and informal processes through which collective decisions are made and the political and mo
ral environment is formed/ Zie ook hieronder § 3 en hoofdstuk 8, § 4, 

25 Bickel (1975), p. 73. 
26 Vg l Dworkin (1977), p, 188 e.v. (onderscheid tussen "whether a man has a right to do something and 

whether it is the right thing for him to do?) Zie ook William Galston: 'To say that "I have a right to do 
x" is not to conclude that "x is the right thing for me to do/*[...'J There is a gap between rights and right-
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bevoegdheid mist om hem de mond te snoeren. Op de tweede plaats: anders, mogelijk, 
dan zwijgen, impliceert luisteren geenszins legitimatie van hetgeen aangehoord wordt: ik 
kan direct na het luisteren zeggen dat ik. de uiting schandalig en de boodschap abject 
v ind . 2 7 

Dat de Amerikaanse constitutie de burgers het recht geeft welke politieke doctrine dan 
ook te verkondigen betekent dus niet dat het er volgens die constitutie niet toe doet wel
ke politieke ideologie er verwerkelijkt wordt. Dat zou ook raar zijn. Iedere rechtsorde, ie
der streven om het samenleven door middel van het recht te ordenen, lijkt immers nood
zakelijkerwijs een bepaalde stellingname te impliceren ais was het maar dat orde te 
prefereren is boven de oorlog van allen tegen allen. Voor een rechtsorde die zichzelf be
grijpt als een poging een bepaalde conceptie van rechtvaardigheid te realiseren moei dat 
helemaal gelden ook als, zoals kenmerkend is voor ons soort rechtsorde, die rechtvaar
digheidsconceptie een liberaal-egalitaristische is en bijgevolg een aan de overheid gerich
te norm van levensbeschouwelijke neutraliteit behelst. Dat beginsel van overheidsneutra-
liteit is immers niet meer dan een afgeleide van het liberaal-egalitaristische uitgangspunt 
dat iedere burger in gelijke mate telt en een gelijk recht heeft om naar eigen inzicht 
vorm te geven aan zijn leven. Het geldt dus ook slechts tegenover een domein van le
vensbeschouwelijke visies dat zelf op grond van dat niet-neutrale uitgangspunt is afgeba
kend. Het kan niet gelden voor levensbeschouwelijke doctrines theocratische of racisti
sche ideologieën bijvoorbeeld die met die niet-neutrale visie in strijd z i jn . 2 8 

De reden voor het aan de overheid gerichte verbod om onderscheid te maken op 
grond van de inhoud van de overgedragen boodschap kan dan ook niet zijn dat alle 
ideeën en politieke ideologieën gelijkwaardig zijn en dus allemaal een eerlijke kans moe
ten krijgen op de markt. Ze zijn namelijk eenvoudigweg niet allemaal gelijkwaardig. Het 
staat buiten kijf, aldus ook rechter Decker, dat er ideeën zijn waarvan de implementatie 

ness that cannot be closed without a richer moral vocabulary one that invokes principles of decency, 
duty, responsibility, and the common good, among others' gecit, in Etzioni (1993), p. 201/2. 

27 Wei is het zo, dat als de overheid zulke kwalijke uitlatingen niet verbiedt, het gevaar bestaat dat de bur
gers tot relativisme vervallen en uiteindelijk bereid zullen zijn het abjecte standpunt als 'nu eenmaal de 
mening van de ander' te legitimeren (i.p.v. te zeggen dat die mening te ongehoord is om in een beschaaf
de krant of in een beschaafd TV-programma op te nemen of te schandalig om op een beschaafde werk
plek ten gehore te brengen, etc.) Vgl. Lipstad (1993) die verhaalt hoe producers van Amerikaanse talk
shows het standpunt van de holocaust deniers legitimeren door hen te laten discussiëren met overlevenden 
van de kampen en die laatsten te presenteren als exterminationists, d.w.z. als mensen met 'hun persoonlij
ke visie' op de geschiedenis. De vraag of het bestaan van zulke gevaren beperkingen van de vrijheid van 
meningsuiting kan rechtvaardigen komt later aan de orde. Lipstad zelf meent overigens van niet. In dit 
verband mag niet onopgemerkt blijven dat extreem-rechtse personen (leden van de K K K , Skinheads) juist 
ook vaak in populaire talk-shows uitgenodigd worden om hun weerzinwekkendheid en idiotie te tonen en 
onderwerp van vermaning te maken. 

28 Vgi. Rosier (1991), p, 50-1. Zie met name ook Rawls (die neutraliteit overigens een ongelukkige term 
vindt en liever spreekt over 4the priority of right'): de overheid behoort zich slechts neutraal op te stellen 
tegenover aanvaardbare concepties van het goede leven, dat wil zeggen: concepties van het goede die 
verenigbaar zijn met de eisen van rechtvaardigheid (bij Rawls uitgewerkt in een rechtvaardigheidsconcep
tie die hij justice as fairness noemt). Zie Rawls (1971), pp. 160/1, 396 en (1993), pp. 174-176, 193-4, 
209. Vgl. ook Rawls (1993), p„ 64 n. 19: 'That there are doctrines that reject one or more democratic 
freedoms is itself a permanent fact of life, or seems so. This gives us the practical task of containing them 

like war or disease so that they do not overturn political justice/ Rawls zegt in deze passage overi
gens niets over de middelen die bij het uitvoeren van die taak mogen worden ingezet. Dat hij neigt naar 
de dominante libertaristische Amerikaanse visie kan afgeleid worden uit (1993), p. 340 e,v, 
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volstrekt onaanvaardbaar zou zijn, E n als er één ideologie is die beschouwd kan worden 
als absoluut verwerpelijk, dan wel de ideologie van de eiser in deze zaak, de nazi C o l 
l i n . 2 9 

De appèlrechters vonden het in dit verband zelfs nodig om hun arresi te starten met 
de 'persoonlijke' ontboezeming (persoonlijk tussen aanhalingstekens, want het blijft per 
slot van rekening de overheid die hier spreekt), dat zij de opvattingen en strevingen van 
de partij van C o l l i n weerzinwekkend achtten. E n in het afsluitende deel van hun opinie 
maakten zij nogmaals hun walging kenbaar over de door C o l l i n aangehangen doctrines 
en bekenden zij tevens dat de voorbereiding en openbaarmaking van hun arrest om die 
reden geen eenvoudige taak en een overigens ook weinig aantrekkelijk karwei was ge
weest? 0 

Amerikaanse rechters geven trouwens regelmatig een dergelijke openbare veroordeling 
van de boodschap die zij gedwongen zijn de bescherming van het eerste amendement te 
geven, Steeds is het motto daarbij: Mt is not the State's ends, but its means, to which we 
object / 3 1 Dat, was bijvoorbeeld ook het geval in lota v, George Mason University?1 

waarin een studentenvereniging de appèlrechter vroeg om de sancties ongrondwettig te 
verklaren die haar opgelegd waren wegens het houden van een 'ugly women contest* 
met seksistische en racistische ondertonen. De universiteit verdedigde zich door erop te 
wijzen dat het gedrag van de studenten ten enenmale in strijd was met een van de be
langrijkste doelstellingen van het door de universiteit gevoerde beleid: het realiseren van 
een seksisme- en racisme vrij onderwijsklimaat. Ook hier had de rechter er weinig moeite 
mee volmondig te verklaren dat het uiteraard de plicht was van de universiteit om een 
onderwijsomgeving te creëren waarin discriminatie en racisme geen kans krijgen. De uni
versiteit had alleen een ontoelaatbaar middel gekozen om het kwaad van racisme en sek
sisme te bestrijden, namelijk: het sanctioneren van meningsuitingen vanwege hun in
houd, 3 3 In soortgelijke bewoordingen maakte het Suprème Court in RA.V. v. Si. Paul 
duidelijk dat het 'van ganser harte' instemde met het oordeel van het hooggerechtshof 
van Minnesota dat het de plicht is van locale gemeenschappen om de strijd aan te binden 
met racistische boodschappen van vooroordeel en haat. Volgens de grondwet echter, a l -

29 Vgl. 447 F. Supp., 687: 'if any philosophy should he regarded as completely unacceptable to civilized so
ciety, that of-plaintiffs, who, while disavowing on the witness stand any advocacy of genocide, have ne
vertheless deliberately identified themselves with a regime whose record of brutality and barbarism is un
matched in history, would be a good place to start/ Overigens moest Collins ontkenning genocide te be
pleiten met een flinke korrel zont genomen worden: in een interview verklaarde hij dat het betreurens
waardige van de holocaust niet was dat er zes miljoen joden vernietigd waren, maar integendeel dat er zo
veel joodse overlevenden waren. Zie Downs (1985), p. 639, 

30 578 F.2d 1197, 1200-1201 en 1210. Echter, aldus de rechters op 1210, 'our regret at the use appellees 
plan to make of their rights is not in any sense an apology for upholding the First Amendment.' Integen
deel: 'if these civil rights are to remain vital for all, they must protect not only those society deems 
acceptable, but also those whose ideas it quite justifiably rejects and despises/ 

31 Texas v. Johnson, 491 U.S. 397, 418. Hier betrof het een van de pogingen van de overheid om oneerbie
dige behandeling van de nationale vlag rechtens ontoelaatbaar te maken; zie id., 419: 'The way to preser
ve the flag's special role is not to punish those who fee! differently about these matters, It is to persuade 
them that they are wrong.* Vgl. West Virginia Board of Educ. v. Barnette, 319 U.S. 624 (1943), 640: 
"National unity as an end which officials may foster by persuasion and example is not in question. The 
problem is whether under our Constitution compulsion as here employed is a permissible means for its 
achievement' •- een vraag die het Supreme Court ontkennend beantwoordde. 

32 993 F.2d 386 (4th Cir. 1993). 
33 993 F;2d 386, 393, 
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dus het Suprème Court, is de selectieve beperking van meningsuiting in die strijd een on
geoorloofd wapen. 3 4 

De rechters in deze zaken hadden hun veroordeling van de uitlatingen in kwestie nog 
sterker kunnen maken. Ze hadden bijvoorbeeld naar voren kunnen brengen dat ideeën als 
die van C o l l i n ten enenmale in strijd zijn met de zelf-evidente waarheden die de Amer i 
kaanse samenleving als uitgangspunt neemt: ' W e hold these troths to be self-evident', zo 
heet het in de Amerikaanse onafhankelijkheidsverklaring, 'that all men are created equal, 
that they are endowed by their Creator with certain inalienable Rights, that among these 
are L i f e , Liberty, and the Pursuit of Happiness. ' 3 5 Z i j hadden er vervolgens op kunnen 
wijzen dat hun opvatting over het recht van alle burgers om als gelijke behandeld te wor
den precies de opvatting is waar de Amerikaanse gemeenschap met het aanvaarden van 
de constitutie en de bill of rights en in het bijzonder met de aanvaarding van het dertien
de 3 6 en veertiende amendement uiteindelijk voor gekozen heeft een partijname die 
door de overheid op allerlei terreinen ook in daden wordt omgezet. De uitvaardiging van 
de C i v i l Rights Act (1964) 3 7 en de Vot ing Rights A c t (1965) 3 8 waren bijvoorbeeld zul
ke daden, gebaseerd op de openlijk beleden niet-neutrale overtuiging dat ook zwarten en 
joden het recht hebben om als gelijke, als volwaardig medeburger, behandeld te worden. 

Een ander voorbeeld van zo 'n daad een voorbeeld dat ons weer terug voert naar het 
eerste amendement, maar nu naar de bepaling die de vrijheid van godsdienstig belijden 
garandeert levert de weigering van de Amerikaanse belastingwetgever om subsidie in 
de vorm van belastingvrijstelling te verlenen aan non-commerc ië le , niet-openhare onder
wijsinstellingen die op religieuze gronden zwarten weren of een religieus geïnspireerde 
politiek van segregatie voeren. 3 9 Weliswaar bepaalt het eerste amendement dat 

34 Vgl. 1992 U.S. LEXIS 3863, 26. Zie ook het Hooggerechtshof van Ohio in State v. Wyant, 64 Ohio St. 
3d 566 (1992), cert, dented Wyant v. Ohio 1994 U.S. LEXIS 5912 (1994), waarin de grondwettigheid aan 
de orde was van een wet die de aanwezigheid van een racistisch motief bij bepaalde misdrijven een straf
verzwarende omstandigheid maakte: "Before undertaking an analysis of the statute [...J we express our ab
horrence for racial and ethnic hatred, and especially for crimes motivated by such hatred, We fully accept 
the premise which prompted the enactment of the legislation before us: that bigotry, whether expressed 
merely in words or by violence, does harm to its victims and to society as a whole/ (569) De wet werd 
desondanks ongrondwettig verklaard: 'The Ohio statute singles out racial and religious hatred as a view
point to be punished. It is the regulation of viewpoint that most particularly violates the Ohio and federal 
Constitutions/ (579) In 1993 verklaarde he! Supreme Court overigens een soortgelijke wet grondwettig: 
Wisconsin v. Mitchell, 1993 U.S. LEXIS 4024, 

35 Natuurlijk, 20 helpt ons Theo Veen herinneren, waren in 1776 sommige mensen een stuk gelijker dan an
dere. Vooral belasting betalende blanke mannen waren erg gelijk. Vgl. voor de betekenis van dat feit voor 
de interpretatie van zulke verlicht ogende verklaringen: Veen (1993a), Maris (1993) en Veen (1993b). 

36 Het amendement dat in 1865 een eind maakte aan de slavernij, 
37 De titel van de wet luidde: *An Act to enforce the constitutional right to vote, to confer jurisdiction upon 

the district courts of the United States to provide injunctive relief against discrimination in public accom
modations, to authorize the Attorney General to institute suits to protect constitutional rights in public fa
cilities and public education, [to] prevent discrimination in federally assisted programs, [and] for other 
purposes/ (gecit. in Gunther (1991), p. 146 n. I) 

38 De wet die een einde moest maken aan de diverse methoden die de staten in het Zuiden uitgedokterd had
den om het zwarten onmogelijk te maken hun in het 15e amendement (1870) gegarandeerde stemrecht uit 
te oefenen, 

39 Vgl. Bob Jones University v. United States, 461 U.S. 574 (1983). In Brown v. Board of Education, 
347 U.S. 483 (1954), had het Supreme Court de lagere overheden al opgedragen een einde te maken aan 
de segregatie binnen de openbare scholen. Zie ook McCrary v, Rimyon, 515 F2d 1082 (1975), affd, 427 
U.S. 160 (1976) (de federale wet welke 'prohibits private, commercially operated, nonsectarian schools 
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'congress shall make no law [...] prohibiting the free exercise [of religion] ' •- hetgeen 
ook inhoudt dat het belijden van een bepaalde religieuze overtuiging niet onevenredig be
last mag worden. Maar , aldus het Suprème Court in een van de arresten waarin het de 
belastingwetgever in deze het groene licht gaf, dat neemt niet weg dat het de staat is toe
gestaan om grenzen te stellen aan die vrijheid als dat noodzakelijk is om een dwingend 
overheidsbelang te behartigen, en het staat buiten ki j f dat de overheid een fundamenteel 
en doorslaggevend belang heeft bij het uitroeien van rassendiscriminatie binnen het on
derwijs. 4 0 

3, Anti-moralisme 

Het is dus duidelijk dat vanuit het perspectief van de Amerikaanse rechtsorde onmogelijk 
staande gehouden kan worden dat alle politieke opvattingen even veel waard zijn. Het 
mag zo zijn dat 'under the First Amendment there is no such thing as a false i d e a \ 4 j de 
reden daarvoor kan niet zijn dat er volgens de constitutie geen onjuiste ideeën bestaan, 
De constitutie belichaamt nu eenmaal bepaalde fundamentele waarden en er zijn overtui
gingen die in het licht van die waarden eenvoudigweg als onjuist en verwerpelijk gekwa
lificeerd moeten worden. E r zijn ideeën die fatsoenlijk burgers terecht als stuitend erva
ren en die, in de woorden van de Skokie-appelrechters, de samenleving 'justifiably re-
jects and despises\ 4 2 

Daarmee wordt echter onduidelijk hoe we ons dan de door rechter Decker gesugge
reerde relatie tussen het beginsel van inhoudelijke neutraliteit en de theorie van de vrije 
markt van ideeën moeten voorstellen. De kern van die theorie, zei ik in de vorige para
graaf, is dat de vrije uitwisseling van ideeën uiteindelijk onontbeerlijk is om de waarheid 
te ontdekken en levend te houden en waanideeën en misvattingen te ontmaskeren, en dat 
de overheid daarom de bevoegdheid ontzegd moet worden om meningsuiting te regule
ren. In de woorden van M i l l , 

the peculiar evil of silencing the expression of an opinion is, that it is robbing the hiiman race. 

from denying admission to prospective students because they are Negroes' is grondwettig), Vgl. Green v. 
Connoly, 330 F Supp 1150, summarily affd sub nam Coil v Green, 404 U.S. 997 (1971) (geamendeerde 
constructie van de Tax Code door de Internal Revenue Service is grondwettig; privé-scholen die op grond 
van ras discrimineren kunnen geen aanspraak maken op belastingvrijstelling, hun donateurs niet op belas
tingaftrek). 

40 Bob Jones University v. United States 461 U.S. 574 (1983), 604. Vgl. ook 592-3; Gezien de ernst van de 
gevolgen voor de onderwijsinstellingen in kwestie (het wordt ze weliswaar niet verboden, maar wel prak
tisch onmogelijk gemaakt om een beleid te voeren overeenkomstig hun religieus-racistische overtuigin
gen) mag er geen enkele twijfel bestaan dat de gewraakte praktijken in strijd zijn met fundamenteel, 
d.w.2. op de bescherming van fundamentele rechten gericht, publiek beleid. Het staat echter buiten kijf 
dat discriminatie binnen het onderwijs in strijd is met diepgewortelde en algemeen aanvaarde opvattingen 
inzake elementaire rechtvaardigheid. 'An unbroken line of cases following [Brown v, Board of Education 
(het beroemde arrest dat een eind maakte aan de segregatie binnen het openbaar onderwijs, TR)j establi
shes beyond doubt this Court's view that racial discrimination in education violates a most fundamental 
national policy, as well as rights of individuals.' Overigens: 'Denial of tax benefits [..,} will not prevent 
those schools from observing their religious tenets' (603/4), m.a.w.: het staat de universiteit vrij om te 
verkondigen en studenten te leren dat het aangaan van een gemengd huwelijk zondig is. 

41 Gertz v. Welch, 418 U.S. 323, 339. 
42 578 F. 2d. 1197 (1978), 1210, 
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[...] If the öpinion is right, they are deprived of the opportunity of exchanging error for truth; if 
wrong, they lose, what is almost as great a benefit, the cïearer perception and livelier irnpres-
sions of truth, produced by its collision with error,43 

W e kunnen er nooit zeker van zijn, aldus M i l l , dat de opvattingen en overtuigingen die 
we wil len onderdrukken onjuist zijn, E n zelfs als we alle reden zouden hebben om be
paalde overtuigingen als onjuist te beschouwen, dan zou hun onderdrukking toch een 
kwaad zijn. 

M i l l s betoog is een enorm belangrijke herinnering aan het feit dat, zeker waar het po
litieke kwesties betreft, wij mensen feilbare wezens zijn met een zeer gebrekkige kennis 
en een troebele perceptie. Zi jn pleidooi voor een absolute vrijheid om welke opvatting 
dan ook te verkondigen en te bediscussiëren kan beschouwd worden als een oproep tot 
bescheidenheid en een waarschuwing tegen misleiding. W e moeten op onze hoede zijn 
omdat, zoals Rawls het uitdrukt, 'prejudice and bias, self- and group-interest, blindness 
and willfulness, play an all-too-familiar part in politica! l i f e ' . 4 4 W e moeten bescheiden 
zijn, ook in de zin dat we in moeten zien dat zelfs redelijk denkende mensen fundamen
teel van mening kunnen verschillen over belangrijke zaken. Onze feilbaarheid is wat dat 
betreft innig verbonden met wat Rawls the burdens of reason noemt: 4 5 het feit bijvoor
beeld dat bewijs vaak zo complex is en dus moeilijk te beoordelen en in te schatten; het 
feit dat zelfs als er overeenstemming is over het soort overwegingen dat relevant is men
sen nog steeds van mening kunnen verschillen over het relatieve gewicht van die over
wegingen; het feit dat onze concepten vaag zijn en we dus aangewezen zijn op interpre
tatie en constructie; het feit dat ons perspectief mede door onze persoonlijke levenser
varing is bepaald; het feit ook dat er met betrekking tot sommige moeilijke kwesties ver
schillende soorten normatieve overwegingen zijn die verschillende kanten op wijzen; 
etc. 4 6 A l die zaken maken ons oordeel feilbaar en rechtvaardigen M i l l s stelling dat 

the heliefs we have most warrant for have no safeguard to rest on, bist a standing invitation to 
the whole world to prove them unfounded.47 

Dat betekent overigens niet dat we al onze waarheden als relatief moeten beschouwen, 
dat wi l zeggen: als louter onze subjectieve mening, Je kunt, denk ik, waarheden als be
twistbaar beschouwen beseffen dat redelijk denkende mensen daar van mening over 
kunnen verschillen -- zonder bereid te zijn ze te relativeren, eenvoudigweg omdat je er
van overtuigd bent dat de beste argumenten ervoor pleiten en je geen goede reden ziet er 
anders over te denken. 4 8 

Echter (en dat is de reden waarom de door rechter Decker gesuggereerde relatie tus
sen het beginsel van inhoudelijke neutraliteit en de theorie van de vrije markt van ideeën 
niet direct duidelijk is): in dit geval staan we tegenover waarheden --- de gelijkwaardig
heid van alle mensen, de onjuistheid van het nazisme - die we niet alleen niet wil len re
lativeren, maar die we als onbetwistbaar beschouwen — ais praktische postulaten, als 

43 Mill (1859), p. 79. 
44 Rawls (1993a), p. 249. 
45 Rawls (1993a), p. 247. Vgl. Rawls (1993), p. 54-58 over the hardens of judgement. 
46 Rawls (1993a), p. 248. 
47 Mill (1859), p. 83. 
48 Arend Soeteman heeft me leren nadenken over het hier gemaakte onderscheid. 
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grondslagen van onze morele zienswijze, als constitutief voor ons gehele morele denk
raam. 4 9 Uiteraard toont het bestaan van bijvoorbeeld overtuigde nationaal-socialisten dat 
die waarheden in werkelijkheid wel degelijk worden betwist, W e kunnen echter niet an
ders dan uit het feit dat nazi's die waarheden betwisten concluderen dat zij en hun doc
trines onredelijk zijn. 

M i l l s verwijt dat we ons daarmee schuldig maken aan een verwerpelijke respectieve
lijk domme vorm van aanmatiging, omdat het maken van een dergelijke veronderstelling 
neerkomt op het jezelf toedichten van onfeilbaarheid, 5 0 zal nauwelijks kunnen overtui
gen. W e moeten die uitgangspunten wel omhelzen, zo lijkt het, als we überhaupt een ba
sis willen hebben om iedereen een gelijk recht op vrijheid van meningsuiting toe te ken
nen. E n ook M i l l s argument dat we desalniettemin tegengestelde visies toe moeten laten 
om die waarheid levend te houden en te voorkomen dat ' i t w i l l be held as a dead dog
ma* ?

5 3 lijkt op het eerste gezicht weinig overtuigend. Z i jn we werkelijk aangewezen op 
ongeremde vuilspuiterij van nazi's om er van overtuigd te blijven dat hun opvattingen 
immoreel en slecht z i jn? 5 2 Je zou zeggen dat we de beschikking hebben over meer dan 
voldoende historisch materiaal om ons gelijk te illustreren. Bovendien, als we inderdaad 
aannemen dat racistische ideeën onjuist zijn, dan is er op z ' n minst een kans dat de waar
heid juist zal lijden onder het vrijlaten van de leugen? 3 De geschiedenis geeft ons in 
ieder geval weinig reden om te verwachten dat racistische meningsuiting bij zal dragen 
aan haar eigen ondergraving- 5 4 Op z 'n minst lijkt er evenveel te zeggen voor de theorie 
dat het tot taboe verklaren van racistische ideeën de beste manier is om ze te bestrij
den. 5 5 Z o bezien zou het gewoon onverstandig zijn om net te doen alsof alle ideeën 
gelijkwaardig zijn en ze zonder uitzondering toegang tot de vrije markt te verlenen. 

Toch kan die conclusie niet zonder meer getrokken worden. Want ook als je ervan 
overtuigd bent dat het onbetwistbaar is dat bepaalde ideeën onjuist zijn, je kunt tegelij
kertijd van mening zijn, dat, zoals rechter Decker het uitdrukte, 4the process of free de-
bate could be relied upon to identify false ideas, but that the government could not. ' 3 6 

In de woorden van rechter Jackson: 

49 Volgens Raw Is (1993, p. 8) vormen zulke vaste overtuigingen het startpunt van ons politieke denken: 'We 
collect such settled convictions as the belief in religions toleration and the rejection of slavery and try to 
organize the basic ideas and principles implicit in these convictions into a coherent political conception.' 
Vgl. Rawls (1971), p. 20, Nota Bene: Rawls zegt hiermee niets over de wijze waarop een rechtvaardig 
politiek systeem om moet gaan met mensen die zulke gevestigde overtuigingen aanvallen, Hij noemt die 
gevestigde overtuigingen ook "provisional fixed points', waarmee hij overigens niet zozeer hun voorlopig
heid onderstreept, als wel de omstandigheid dat zij op een coherente manier samengebracht moeten wor
den met andere gevestigde overtuigingen (1993, p. 124). Zo*n andere overtuiging is bijvoorbeeld de over
tuiging dat mensen niet aangetast mogen worden om hun opvattingen. Zie Rawis (1993), p, 343, 

50 Mill (1859), p„ 79: ; A l ! silencing of opinion is an assumption of infallibility/ 
51 Mill (1859), p. 95. 
52 Bollinger (1986), p. 55. Vgl. Schauer (1982), p, 21. 
53 Kretzmer (1987), p. 476, Vgl. Lawrence (1990), p, 467/8; gekleurde mensen zijn sceptisch over het argu

ment dat in een vrije markt de beste ideeën zullen overwinnen; 'Our experience tells us the opposite', 
Vgl. in dit verband ook Loewenstein (1938a, p. 593/4), die spreekt over 'the treacherous belief that, in the 
long run, the inherent superiority of democratic values will assert itself over fascist ideology'. 

54 Dworkin (1994), p. 12. Vgl. Bickel (1975), p. 76/7: de ervaring leert 'that even such ideas [as those of 
the nazis] can get themselves accepted there, and that a marketplace without rule of civil discourse is no 
marketplace of ideas, but a bullring.' 

55 Bollinger (1986), p. 55/6. 
56 Collin v. Smith, 447 F. Suppl. 676, 687. 
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The very purpose of the First Amendment is to foreclose public authority from assuming a 
guardianship of the public mind through regulating the press, speech, and religion, In this field 
every person most be his own watchman for truth, because the forefathers did not trust any go
vernment to separate the true from the false for iis? 

En inderdaad toont de geschiedenis dat het onderdrukken van meningsuitingen vaak be
rustte op duidelijke misvattingen. 5 8 Mensen zijn überhaupt sterk geneigd hun diepst ge
voelde overtuigingen als onbetwistbaar te beschouwen. 3 9 

Er is bovendien een mogelijk nog belangrijker punt. Zelfs als we M i l l s meer specifie
ke argumenten hier niet overtuigend achten, zijn theorie van het schadebeginsel helpt ons 
in ieder geval om in te zien dat de vraag waarom we onjuiste opvattingen niet van de 
vrije markt zouden weren de zaak op z ' n kop zet. Uitgangspunt van het recht is niet dat 
al het handelen verboden is tenzij er goede redenen zijn om het vrij te laten, maar dat in
dividuen vrij gelaten moeten worden tenzij een beperking van hun handelingsvrijheid 
naar alle waarschijnlijkheid noodzakelijk is om belangrijke rechtsgoederen te beschermen 
en dreigend onrecht te keren, Het gaat er niet om of er goede argumenten zijn om be
paalde uitingen niet te verbieden, maar of men de noodzaak van een verbod kan aanto
nen. Welnu: het loutere feit dat een opvatting onjuist is kan als zodanig geen reden leve
ren om haar te verbieden en van de markt te weren; ook niet als de verkondigde mening 
onjuist is in de zin dat zij niet in overeenstemming is met de als waarheid geproclameer
de fundamentele morele uitgangspunten van de democratische rechtstaat.6 0 

Opvallend genoeg lijken we daarmee beland te zijn bij de kern van het hier onder
zochte beginsel van inhoudelijke neutraliteit: 

When regulation is based on the content of speech, governmental action most be scrutinized 
more carefully to ensure that communication has not been prohibited "merely because public 
officials disapprove of the speaker's views".6 1 

57 Jackson, concurring, in Thomas v. Collins, 323 U.S. 516 (1945). 545. 
58 Vgl. Mill (1859), p. 85: De gevallen waar meningsuitingen verboden worden omdat ze evident onjuist en 

immoreel zijn 'are exactly the occasions on which the men of one generation commit those dreadful mis
takes which excüe the astonishment and horror of posterity. It is among such that we find the instances 
memorable in history, when the arm of the law has been employed to root out the best men and the no
blest doctrines; with deplorable success as to the men, though some of the doctrines have survived to he 
(as if in mockery) invoked in defence of similar conduct towards those who dissent from them, of from 
their received interpretation.' Vgl. Frankfurter in Dennis v. United States, 341 U.S. 494 (1951), 550: 'The 
history of civilization is in considerable measure the displacement of error which once held sway as offi
cial truth by beliefs which in turn have yielded to other truths,' Zie ook Schauer (1982), pp. 34, 81. 

59 Vgl. in dit verband ook Van den Bergh (1936, p. 26/7), die zijn poging om aan te tonen 'dat de Neder
landse samenleving "onaantastbare" zedelijke en rechtsbeginselen kent' liet volgen door de ernstige waar
schuwing niet 'de grenzen van het bereik der in bovenbedoelde zin onaantastbare beginselen te ruim te 
trekken'. Daarbij verwees hij naar een recent proefschrift van iemand die betoogd had 'dat de gedachte 
van het socialisme moet worden aanvaard, dat het ethisch ongeoorloofd is haar af te wijzen en dat dus de 
dictatuur vóór het socialisme onder bepaalde omstandigheden gerechtvaardigd kan zijn.' 

60 Vgl. Rosier (1991): Uit het feit dat de overheid de waarheid inzake de gelijke morele status van alle bur
gers mag bevestigen en uitdragen volgt niet zonder meer dat zij de onwaarheid ook mag onderdrukken 
— zelfs niet als de intoleranten inzake zulke beperkingen geen recht van klagen zouden hebben (vgl. 
Raw is (1971), p, 217: 'one has no title to object to the conduct of others that is in accordance with prin
ciples one would use in similar circumstances to justify one's actions towards them') -- want de vrijheid 
van individuen mag slechts beperkt worden als daar goede redenen voor zijn (vgl. Rawls (1971), p. 218), 

61 Consolidated Edison Co. v. Public Serv. Comm'tu 447 U.S. 530 (1980), 536. De geciteerde passage is 
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De belangrijkste vraag bij het vaststellen of het neutraliteitsbeginsel gesehonden is, aldus 
het Supreme Court, 4 is whether the government has adopted a regulation o f speech be
cause of disagreement with the message it conveys , ' 6 2 De overheid mag meningsuiting 
niet verbieden "simply because it disagrees with its message' 6 3 respectievelijk 'because 
of disapproval of the ideas expressed/ 6 4 Evenzo sluit het eerste amendement uit dat bur
gers bestraft worden 'for communicating ideas unacceptable to the controlling majority 
in the legislature' 6 5 o f dat ideeën onderdrukt worden louter omdat ze weinig populair 
z i j n 6 6 of omdat degenen tot wie ze gericht worden ze aanstootgevend vinden. 6 7 *[M]e-
re public intolerance or animosity cannot be the basis for abridgement o f these constitu
tional freedoms/ 6 8 Ook het feit dat mensen een idee als stuitend ervaren kan daarom 
nooit een voldoende reden zijn om de uiting ervan te verbieden: 

If there is a bedrock principle underlying the First Amendment, it is that the government may 
not prohibit the expression of an idea simply because society finds the idea itself offensive or 
disagreeable,69 

Aldus begrepen is het beginsel van inhoudelijke neutraliteit een louter negatieve these 
over het soort redenen dat een beperking van de vrijheid van meningsuiting kan recht
vaardigen. Die these luidt dat het feit dat de wetgever ideeën onjuist, afkeurenswaardig, 
verwerpelijk, weerzinwekkend of stuitend vindt, op zich nooit voldoende kan zijn om de 
verkondiging van die ideeën te verbieden, Het kwaad dat bestaat uit het circuleren van 
onjuiste en verwerpelijke ideeën is in deze visie geen kwaad waar het strafrecht tegen op 
moet treden. Het neutraliteitsbeginsel verwerpt dus wat Joel Feinberg overheidsmoralis-
me noemt: de opvatting dat wettelijke verboden in beginsel gerechtvaardigd zijn als ze 

van Frankfurter, concurring in Niemotko v. Maryland, 340 U.S. 268 (1951), 282. 
62 Ward v. Rock Against Racism, 491 U.S. 781 (1989), 791 [mijn cursivering]. In deze zaak was dat niet hel 

geval: de New Yorkse verordening die het muziekgezelschappen die een concert op de Sheep Meadow in 
Central Park willen geven, verplicht om gebruik te maken van de geluidsinstallatie en geluidstechnici die 
de stad levert, was volgens het Supreme Court louter bedoeld om excessief lawaai te voorkomen; de ver
ordening was m.a.w. * content neutral', want 'justified without reference to the content of the regulated 
speech,', Vgl. Madson v. Women's Health Center, 1994 U.S. LEXIS 5087, 19: het beginsel van inhoude
lijke neutraliteit is pas geschonden als vaststaat 'that some invidious content- or viewpoint-based purpose 
motivated the issuance of the order.' Ook hier was dat niet het geval: de anti-abortus-dernonstranten werd 
het alleen verboden om personeel en patiënten rond de abortuskliniek of bij hun hois agressief te bejege
nen en lastig te vallen. 

63 Texas v. Johnson 491 U.S. 397, 416 
64 RA.V. v. St Paul, 1992 U.S. LEXIS 3863, 9. Vgl. Rosenberger v. University of Virginia, 1995 U.S. 

LEXIS 4461, 18: 'The government must abstain from regulating speech when the specific motivating 
ideology or the opinion or perspective of the speaker is the rationale for the restriction' (en dus was de op 
disestablishment-overwegiïigQn gegronde weigering van een openbare universiteit om subsidie te geven 
aan een studentenblad louter omdat het blad 'primarily promotes or manifests a particular belief in or 
about a deity or an ultimate reality' ongrondwettig), 

65 Smith v. Goguen, 415 U.S. 566 (1974), 588 (White, cone). 
66 Vgl. Feiner v. New York, 340 U.S. 315 (1951), 321: 'the police cannot be used as an instrument for the 

suppression of unpopular views'; Edwards v. South Carolina 372 U.S. 229 (1963), 237: de constitutie 
'does not permit a State to make criminal the peaceful expression of onpopular views'; Cohen v. Califor
nia 403 U.S. 15 (1971), 26: 'banning the expression of unpopular views' is niet toegestaan. 

67 Street v. New York, 394 U.S. 576 (1969), 592. 
68 Comes v. City of Cincinnati, 401 U.S. 611 (1971), 615. 
69 Texas v. Johnson 491 U.S. 397 (1989), 414. 
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naar alle waarschijnlijkheid noodzakelijk zijn om vrij-zwevende kwaden te voorkomen, 
dat w i l zeggen: toestanden die in zichzelf slecht zi jn, los van enige verder verband dat ze 
zouden kunnen hebben met menselijke belangen, 7 0 

Dit anti-moralisme is overigens vooral populair gemaakt door Ronald Dwork in . Het 
vormt de kern van zijn benadering van het recht op vrijheid van meningsuiting als troef
kaart, dat w i l zeggen als '[trump] over unrestricted util i tarianism'. 7 1 Het recht om bij
voorbeeld verhandelingen te publiceren waarin Hitier wordt opgehemeld is volgens Dwor
kin een implicatie van het algemene recht op morele onafhankelijkheid, dat w i l zeggen: 
van het recht om niet achtergesteld te worden in de verdeling van sociale goederen en 
kansen (daarbij inbegrepen de vrijheden die je door het strafrecht gegund worden), louter 
omdat je overheidsdienaren of medeburgers van mening zijn dat jouw opvattingen over 
de manier waarop je je leven in moet richten verachtelijk of verkeerd z i jn . 7 2 Een verbod 
op het verspreiden van zulke verhandelingen kan volgens Dworkin namelijk alleen ge
rechtvaardigd worden op grond van utilistische argumenten die een niet te weerleggen 
vermoeden wekken dat ze gebaseerd zijn op het meetellen van externe voorkeuren, die 
uitdrukking geven aan de overtuiging dat nazi's minderwaardig zijn. Door die voorkeu
ren mee te laten tellen zou echter hei recht van de nazi op behandeling als gelijke ge
schonden worden. Het recht op vrijheid van meningsuiting begrepen ais een aan de 
overheid gericht absoluut verbod om meningsuiting te beperken op grond van de verkon
digde boodschap is een eenvoudig instrument om de invloed van zulke externe voor
keuren uit te schakelen. 7 3 

Ook waar Dworkin een alternatieve invalshoek kiest en het karakter van het recht op 
vrijheid van meningsuiting tracht te bepalen op basis van een analyse van het democra
tie-ideaal, blijkt het neutraliteitsbeginsel overigens louter een uitdrukking van zijn anti-
moralisme te zijn: In een democratie, aldus Dwork in , moet iedere burger een rol geboden 
krijgen die hem in staat stelt een bijdrage te leveren aan de vaststelling van het karakter 
van politieke beslissingen, waarbij het gewicht van die rol niet structureel beperkt mag 
zijn op grond van aannames over zijn waarde. Geformuleerd in termen van het recht op 
morele onafhankelijkheid: het gewicht van iemands inbreng in het politieke debat mag 
niet minder zijn omdat overheid of medeburgers menen dat zijn opvattingen over hoe 
zijn leven of de samenleving ingericht moet worden minderwaardig of onjuist zijn. 
Vandaar dat 'selective content-based censorship' uitgesloten moet w o r d e n / 4 Of, zoals 
hij het elders uitdrukt: het is een wezenlijk en constitutief kenmerk van een rechtvaardige 
politieke samenleving dat de overheid alle competente burgers als moreel verantwoorde
lijke personen erkent, dat wi l zeggen: hen niet afhoudt van het zelf vormen of uitdragen 

70 Feinberg (1988), p. 339 n. 3; vgl. de omschrijving op p. 17: 'evils that wrong no one in particular and 
[.,.] are detached from individual needs, interests, deserts, claims, and rights'. 

71 Dworkin (1985), p. 364. 
72 Dworkin (1985), p. 352-353. 
73 Dworkin (1985), p. 364. Vgl. Dworkin (1977), p. 273-77: naast externe voorkeuren gebaseerd op racisti

sche 'politieke theorieën' noemt Dworkin daar externe voorkeuren gebaseerd op de morele veroordeling 
van homoseksualiteit, contraceptie en porno en externe voorkeuren die gebaseerd zijn op de morele ver 
oordeling van 'expressions of adherence to the Communist Party'; daaraan kunnen dus toegevoegd wor
den: externe voorkeuren die gebaseerd zijn op de morele veroordeling van nazi-sympathieën. 

74 Dworkin (1990), p. 338: 'Democracy [...] requires that individual citizens each be in a position to make a 
difference, and it also requires that their power to make that difference not be limited, vis a vis the power 
of others, by structures or regulations that themselves deny equal respect'. 



van overtuigingen op grond van de overweging dat hun opvattingen hen onwaardige ge
sprekspartners maken. Kortom: 'we are a liberal society committed to individual moral 
responsibility, and any censorship on grounds of content is inconsistent with that com-
mitment.* 7 5 

N u is, zoals ook uit de in paragraaf 6 van het vorige hoofdstuk gegeven voorbeelden 
blijkt, de onderdrukking van dissidenten maar al te vaak het product van uit irrationele 
angst geboren aversie, door bekrompenheid ingegeven weerzin of op misplaatste superio
riteitsgevoelens gefundeerde minachting. Het neutraliteitsbeginsel helpt ons daaraan her
inneren en is in dat licht bezien zonder meer belangrijk: het roept een halt toe aan re
pressie die stoelt op zulke vormen van platte onverdraagzaamheid. Het zegt de wetgever 
dat hij betere redenen nodig heeft om zijn ingrijpen te kunnen rechtvaardigen. 7 6 

V o o r het overige is het echter een volstrekt nietszeggend beginsel. Het zwijgt name
lijk over de andere redenen die aangevoerd kunnen worden voor het beperken van de u i 
tingsvrijheid, Een beroep erop kan dan ook nauwelijks helpen de voorstanders van het 
aan banden leggen van racistische of anderszins discriminerende meningsuiting te over
tuigen. Het is waar dat niet ontkend kan worden dat de neiging bestaat om een moralisti
sche invalshoek te kiezen en het te bestrijden kwaad vooral te zien in het rondwaren van 
de racistische geest en het bestaan van racistische identiteiten (waarvan de bestrijding 
zich al snel zal richten tegen alle denkbare manifestaties van bewust en onbewust racis
me). Maar de meeste voorstanders van regulering is het er natuurlijk niet om te doen de 
heersende orthodoxie te beschermen tegen ideologische aanvallen, Z i j zullen racistische 
uitlatingen niet wil len verbieden omdat ze er een onjuiste ideologie in herkennen. Ze zul 
len een niet-moralistische, liberale invalshoek kiezen en zich concentreren op bestrijding 
van de specifieke vormen van schade die individuen berokkend wordt door bepaalde vor
men van racistische meningsuiting, 

Voorstanders van regulering zullen met andere woorden zulke uitlatingen willen ver
bieden vanwege de schade die erdoor veroorzaakt wordt. 7'' Z i j zullen bijvoorbeeld straf
rechtelijk ingrijpen bepleiten omdat ze menen dat die onjuiste ideeën - in ons geval 
boodschappen van intolerantie en haat — in grotere kring en misschien zelfs algemeen 
aanvaard zullen gaan worden, met alle gevolgen van dien voor het welbevinden en de 
ontplooiingskansen van de slachtoffers. Ze zullen het gevaar benadrukken dat zulke me
ningsuitingen belichamen. Ze zullen meer in het algemeen wijzen op het feit dat zulke 
uitingen dingen in de wereld aanrichten of teweeg kunnen brengen die in naam van het 
grondwettelijk gegarandeerde recht op non-discriminatie of in naam van de rechtsstaat 
door de wetgever bestreden dienen te worden: kwetsing en vernedering, angst en onze
kerheid, achterstelling in het maatschappelijk verkeer, raciaal geweld, de ondermijning 
van de democratie. Waarom zonden we pertinent onjuist opvattingen die mensen op de 
verkeerde gedachten kunnen brengen en dus gevaarlijk zi jn, en die voor de mikpunten 

75 Vgl. Dworkin (1996), pp. 200, 205, Zie voor een korte evaluatie van Dworkins opvatting hieronder, 
hoofdstuk 8, § 4. 

76 Vgl. Stone (1983), p. 227-231 en Stone (1987), p. 56. Vgl. Sunstein (1993), p. 169: 'When government 
regulates on the basis of viewpoint, it will frequently be acting for objectionable reasons [...] The pre
sumptive invalidity of viewpoint-based restrictions can be understood as an effort to ''filter out" illegiti
mate reasons. Most such restrictions are difficult to support on sufficiently neutral grounds,' 

77 Ook dit niet-moralistische perspectief kan natuurlijk in fanatisme uitmonden, zodra namelijk de verbon
denheid met het lot van gediscrimineerden en de zorg om het racistische kwaad tot de overtuiging leiden 
dat het kwaad met wortel en tak moet worden uitgeroeid. 
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ervan ook nog eens vernederend en beangstigend zijn — de opvatting, bijvoorbeeld, dat 
joden verraderlijke parasieten zijn of dat allochtonen luie profiteurs zijn voor wie er in 
de samenleving geen plaats is — waarom zouden we zulke opvattingen niet van de vrije 
markt van ideeën weren? 

4, Het gevaar van ceesererende overheden 

Het antwoord dat de Amerikaanse jurisprudentie volgens rechter Decker geeft, is dat we 
nu eenmaal afhankelijk zijn van het mechanisme van die markt als het erom gaat gevaar
li jke, schadelijke ideeën te bestrijden. Wat hierboven, bij de bespreking van M i l l s argu
ment inzake waarheid, werd opgemerkt over het identificeren van onware overtuigingen, 
geldt net zo goed met betrekking tot het bestrijden van gevaarlijke ideeën . 7 8 Zoals de 
eerder aangehaalde woorden uit Gertz stellen: hoe kwalijk een opvatting ook mag zijn, 
we zijn aangewezen op de competitie met andere ideeën om haar te corr igeren/ 9 We 
kunnen erop vertrouwen, aldus de daarin samengevatte gedachtegang, dat een open pro
ces van vorming en uitwisseling van ideeën en kritiek de verderfelijkheid van die onjuis
te ideeën bloot zal leggen (en op die manier hun schadelijke of anderszins kwalijke wer
king zal neutraliseren); en zelfs als we daar niet echt op kunnen vertrouwen: we weten in 
ieder geval dat overheden — Gertz spreekt trouwens over rechters en juries - in dit soort 
kwesties berucht onbetrouwbaar zijn en dat we hen dus beter niet de bevoegdheid kun
nen geven om onaanvaardbare of gevaarlijke ideeën te identificeren teneinde ze met de 
strafwet in de hand uit te roeien, 8 0 

De vraag is dus niet of er ideeën zijn die volstrekt onaanvaardbaar zijn. Het is duide
lijk dat die er zijn, Nee, aldus rechter Decker in een veel geciteerde formulering, 

the question is which danger is greater: the danger that allowing the government to punish 4un-
acceptable' ideas will lead to suppression of ideas that are merely uncomfortable to those in 
power; or the danger that permitting free debate on such unacceptable ideas will encourage 
their acceptance rather than discouraging them by revealing their pernicieus quality.81 

E n die vraag, zo vervolgt Decker, is reeds door de hoogste rechter beslist. In een lange 
reeks zaken is het Suprème Court langzaam maar zeker tot de overtuiging gekomen dat 
er geen ideeën of opvattingen bestaan die gevaarlijk genoeg zijn om de wetgever de be-

78 Vgl. Mill (1859), p. 84: 'There is the same need of an infallible judge of opinions to decide an opinion to 
be noxions, as to decide it to be false, unless the opinion condemned has full opportunity of defending it
self/ 

79 Gertz v. Welch, 418 U.S. 323, 339/40. 
80 Ook John Locke (1689. p, 46) koppeide in zijn betoog voor religieuze tolerantie een optimistisch argu

ment over de kracht van de waarheid ('Truth certainly would do well enough, if she were once left to 
shift for her self) aan een negatief argument inzake de onbetrouwbaarheid van overheden ('[Truth] sel
dom has received, an I fear never will receive much Assistance from the Power of Great men, to whom 
she is but rarely known, and more rarely welcome'), 

81 447 F. Suppl. 676, 688. Vgl. Beauharnah v. Illinois, Black, diss., 343 U.S. 250, 275: 'Whatever the dan
ger, if any, in such public discussions, it is a danger the Founders deemed outweighed by the danger inci
dent to the stifling of thought and speech/ Vgl. in dit verband ook Virginia Pharmacy Board v, Virginia 
Consumers Counsil, 425 U.S. 748 (1976), 770: Tt is precisely this kind of choice, between the dangers of 
suppressing information, and the dangers of its misuse if it is freely available, that the First Amendment 
makes for us/ 
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voegdheid te verlenen ze te onderdrukken. Het risico dat als gevolg van misbruik van be
voegdheden het publieke debat ernstig verstoord of in onaanvaardbare mate steriel wordt 
is zo groot, dat meningsuitingen vrijgelaten moeten worden tot het punt waar de vrije 
markt haar corrigerende functie niet meer kan vervullen. Pas als er een duidelijk en d i 
rect gevaar is dat zwaarwegende overheidsbelangen geschaad worden, is er voldoende re
den voor ingrijpen. 

Daarmee ben ik eindelijk beland bij wat ongetwijfeld het meest bekende leerstuk is 
van de Amerikaanse vrijheid van meningsuiting-jurisprudentie: de clear and present dan-
ger-test. De ontwikkeling daarvan zal ik in het volgende hoofdstuk schetsen. Leidraad 
daarbij zal de vraag zijn of aan de introductie en uiteindelijke vestiging van die test in 
derdaad de risicoafweging ten grondslag ligt die rechter Decker op de voorgrond plaatst 
of dat er nog andere argumenten aan de jurisprudentie zijn te ontlenen voor het verlenen 
van een geprivilegieerde status aan het recht op vrijheid van meningsuiting, 

Maar eerst wil ik in dit hoofdstuk wat langer stil blijven staan bij het door rechter 
Decker centraal gestelde argument. De kern van het argument is dat het te gevaarlijk is 
om de overheid de bevoegdheid te verlenen om 'onaanvaardbare' tdeeën te bestraffen, 
aangezien de kans dat dat zal leiden tot de onderdrukking van allerlei vormen van onge
wenst politiek protest onaanvaardbaar groot is veel groter dan de kans dat het be
spreekbaar laten van zulke ideeën zal leiden tot hun aanvaarding in brede kring. 

V o o r degenen die op zoek zijn naar overtuigende argumenten en ervan uitgaan dat er 
achter de retoriek van vrijheid van meningsuiting-ïibertaristen wel diepere inzichten 
schuil moeten gaan, zal dit voorlopige antwoord op de vraag waarom racistische me
ningsuiting vrijgelaten moet worden in eerste instantie waarschijnlijk enigszins teleurstel
lend zijn. Geen krachtige verdediging die steunt op verheven principes, maar gewoon een 
platte winst- en verliesrekening, die zo op het oog ook nog eens een kwestie van natte-
vingerwerk is: een, gegeven de praktische beperkingen van de sociale wetenschap, niet-
falsifieerbare stelling over het relatieve gewicht van niet-meetbare risico's.82 Maar bij 
nader toezien blijkt het argument toch iets sterker dan je op het eerste gezicht zou ver
wachten. Laten we het eens preciezer bekijken. 

1. Het argument is om te beginnen een consequentialistisch argument. Het zegt bij
voorbeeld niet dat Frank Collin een intrinsiek moreel recht heeft om te zeggen wat hij 
denkt, of dat het een ontkenning van zijn waardigheid als autonoom individu zou zijn als 
hem de mond gesnoerd werd. 8 3 Het argument wijst in plaats daarvan op de gevolgen 
die van een bepaalde praktijk te verwachten zijn en leidt het recht van het individu af 
van het collectieve belang bij het bestaan van die praktijk. 8 4 Het beschouwt het eerste 
amendement met andere woorden als uitdrukking van 4 a national endorsement of a 
strategy, a collective bet that free speech will do os more good than harm over the long 
run. 

De meeste gangbare rechtvaardigingen van een stringent systeem van vrijheid van me-

82 Vgl. Kretzmer (1987), p. 474. 
S3 Vgl. Richards (1986), p. 192: 'the state's restriction of [hate speech] by group libel laws is inconsistent 

with the place respect for conscience holds in our constitutional traditions. Such laws indulge the Augusti-
nian contempt for the moral powers of persons condemned by constitutional principles of equal respect.' 
Dit neo-Kantiaanse argument, dat ook terug te vinden is bij andere vooraanstaande liberale filosofen, zal 
in § 4 van hoofdstuk 8 kort behandeld worden. 

84 Vgl. Rawls (1955). 
85 Dworkin (1996), p. 200. 
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ningsuiting zijn in die z in consequentialistisch. 8 6 Die rechtvaardigingen wijzen er bij
voorbeeld op dat vrijheid van meningsuiting essentieel is voor het ontdekken van de 
waarheid en de ontwikkeling van kennis, 8 7 dat het helpt misbruik van overheidsbe-
voegdheden te voorkomen, 8 8 dat vrijheid van meningsuiting ervoor zorgt dat burgers in 
een democratie hun functie als soevereine kiezer adequaat kunnen vervul len, 8 9 en dat 
het helpt tolerantie te bevorderen door ons te dwingen het ventileren van door ons veraf
schuwde opvattingen te dulden, 9 0 of juist helpt de intoleranten tolerant te maken door ze 
de vrijheid te laten ervaren. 9 3 

2, Ook het hier besproken argument is zoals gezegd consequentialistisch, zij het en 
dat is het tweede kenmerk dat we hier te maken hebben met een negatieve variant; 
rechter Decker benadrukt niet op cle eerste plaats de positieve waarde van de vrije uit
wisseling van ideeën, maar focust op de gevaren die verbonden zijn aan het onder
drukken van meningsuiting (gevaren die vanzelfsprekend gekeerd moeten worden omdat 
ze iets waardevols bedreigen, hei goede namelijk dat te verwachten is van een vrije 
uitwisseling van ideeën). 

3, Belangrijk is, op de derde plaats, dat het argument niet ontkent dat het volstrekt af
keurenswaardig is om in het openbaar de nazi-ideologie te verkondigen. De gemaakte r i 
sicoafweging gaat er van uit dat er verderfelijke ideeën zijn, dat wi l zeggen: onware 
ideeën die bovendien gevaarlijk zijn. 
Daaruit volgt in ieder geval dat één bepaalde visie op de kosten van onderdrukking 
afgewezen moet worden. Dat is de visie die terloops door het Suprème Court geformu
leerd werd in RA.V. v. Si. Paul, waar rechter Scalia opmerkte dat de reden voor het al
gemene verbod op het maken van onderscheid op grond van de inhoud was 'that content 

86 Voor een helder overzicht zie Greenawalt (1989a). Vg l . ook hoofdstuk 2 van Greenawalt (1989) 
87 M i l l (1859). Vg l . ook de formulering van de in 1815 in de Nederlandse grondwet opgenomen voorloper 

van het huidige art. 7 lid 1 Gw dat sprak over de drukpers fca!s een doelmatig middel tot uitbreiding van 
kennis en voortgang van verlichting/ 

88 Blasi (1977). Vgl, het argument dat in 1815 aangevoerd werd om de vrijheid van drukpers in de Neder
landse grondwet op te nemen: 'Dat de vrijheid van drukpers eene der eerste behoeften is van een liberaal 
gouvernement, hetwelk niet schuwt alle deszei fs handelingen aan het publiek oordeel te onderwerpen, 
maar Integendeel wenscht te worden ingeiigt omtrent bestaande abuizen en misbruiken, die anders welligt 
zouden kunnen worden verborgen of verbloemd.' Gecit. in De Meij (1996), p. 22, 

89 Meiklejohn (1948). Vgl . Buys (1883). p. 57; 'Oneindig meer dan door het kiesrecht zelf oefent het volk 
door vrijelijk over de drukpers te beschikken invloed op de Regeering uit, of liever eerst door dat vrije 
woord krijgt het kiesrecht zin en beteekenis. Zijn de Staten-Generaal de vertegenwoordigers van de poli
tieke denkbeelden der Nederlandsche Natie, dan moet het middel om die denkbeelden te ontwikkelen ook 
gegeven zijn, want zonder dat is de Vertegenwoordiging een naam en niets meer. [...'j Afgescheiden dus 
van alle andere voordeelen, welke de vrijheid van drukpers komt brengen; eenerzijds aan de regeering 
door haar voortdurend op de hoogte te houden van de behoeften en wenschen der natie, anderzijds aan 
hei volk, door het een veelvermogend middel te verschaffen tot verdediging zijner rechten en belangen, 
behoort zij tot de hoofdvoorwaarden van eene echte Volksvertegenwoordiging en dus ook tot de essentia-
lia van ons regeeringsstelsel. Zonder die vrijheid zou dat stelsel hier en overal een onding zijn, een ge
bouw zonder fundament." 

90 Bollinger (1986), p. 10: 'free speech involves a special act of carving out one area of social interaction 
for extraordinary self-restraint, the purpose of which is to develop and demonstrate a social capacity to 
control feelings evoked by a host of social encounters*. 

91 Rawis (1971), p. 219: 'The liberties of the intolerant may persuade them to a belief in freedom': zie ook 
p. 472 e.v. Vg l . Richards (1986), p. 192; 4We most undercut f...] substantive ideologies of racial and 
other inequalities when our principles extend to exponents of such views the dignifying equal respect for 
their moral powers,' 
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discrimination raises the specter that the Government may effectively drive certain ideas 
or viewpoints from the marketplace. ' 9 2 Het argument van Decker moet in tegenstelling 
daarmee veronderstellen dat het alleen maar toe te juichen zou zijn als het mogelijk was 
om op zo'n effectieve en gerichte manier racistische opvattingen te bestrijden. 9 3 

4, A l s we die verschillende elementen samen nemen, dan blijkt dat we te maken heb
ben met een typisch voorbeeld van een hellend-vlakargument 9 4 W e hebben een eerste 
stap die bestaat uit een op zichzelf genomen aanvaardbare oplossing voor een voorlig
gend probleem, in dit geval: het maken van een speciale uitzondering op het verbod om 
onderscheid te maken op grond van de verkondigde boodschap, teneinde het gevaar van 
racistische propaganda te keren, We hebben de suggestie dat het nemen van die stap op 
een of andere manier zal leiden tot het nemen van andere stappen. W e hebben ook een 
schets van de onaanvaardbare toestand die aan het einde van die reeks dreigt: een situatie 
waarin de machthebbers ideeën die hen niet aanstaan onderdrukken. E n we hebben een 
argumentatiecontext waarin het dreigende eindresultaat opgevoerd wordt als reden om die 
eerste stap niet te zetten. In de woorden van de appèlrechters : het maken van een uitzon
dering voor racistische meningsuiting 'launches the government on a slippery slope and 
precarious path' aan het eind waarvan de door het eerste amendement verzekerde rechten 
hun vitaliteit verloren zullen hebben. 9 3 De tegenwerping dat het in de Skokie-zaak 
slechts zoo gaan om een zeer beperkt verbod van een evident kwalijke demonstratie met 
een uniek karakter, doet in dit perspectief niet ter zake: 

it is from petty tyrannies that large ones take root and grow. This fact can be no more plain 
than when they are imposed on the most basic rights of all. Seedlings planted in that soil grow 
great and, growing, break down the foundations of liberty.9 6 

5, Hel lend-vlakargumenten hebben een slechte naam en worden vaak afgedaan als re
gelrechte drogredenen, W e zullen hieronder zien dat daar wel iets op af te dingen valt, In 
ieder geval is het hier gemaakte hellend-vlakargument geenszins een toevallige misser 
van een te haastig formulerende rechter. Het is het standaardargument van de Amer i -

92 1992 U.S. LEXIS 3863, 18 (verwijzing weggelaten), Vgl. Stone (1983, p. 198), onder verwijzing naar 
Meiklejohn: de reden dat wetten die zich keren tegen de communicatie van bepaalde ideeën of gezichts
punten ongrondwettig zijn is niet dat zulke wetten zoveel meningsuiting zouden beperken, maar dat zulke 
wetten door een bepaalde boodschap uit het publieke debat te snijden het denkproces van de gemeenschap 
verminken. Zo ook Cohen (1993), p. 234/5. Overigens impliceert die visie een absurde opvatting over de 
effectiviteit van dergelijke reguleringen. 

93 V g l in dit verband Hustler v. Falwell, 485 U.S. 46 (1988), 55: l ,lf it were possible by laying down a 
principled standard to separate the one [i.e. waardeloze karikaturen als die van Falwell in Hustler] from 
the other [i.e. waardevolle politieke cartoons], public discourse would probably suffer little or no harm' 
en een beperking zou dus nauwelijks problematisch zijn, 

94 Ik baseer me in mijn behandeling van het heltend-vlakargument voornamelijk op de verhelderende 
analyses van Walton (1992) en Schauer (1985). Voor een interessante toepassing van Waitons benadering 
op discussies inzake de strafbaarstelling van voorbereidingshandelingen, het ontnemen van wederrechtelijk 
verkregen voordeel ('pluk ze'-wetgeving) en de anonieme getuige: Keyser-Rignalda en Rozemond (1993). 

95 578 F. Supp. 1197, 1201/2. Vgl. de door de Nederlandse afgevaardigd Mommersteeg bij de voorbereiding 
van het IVUR aangehaalde woorden van Macïver: 'When we outlaw any doctrine no matter how detest
able we think it is, we give to the prosecutor and the judge the discretionary power that can easily beco
me the wedge of tyranny cutting into the first of all liberties/ 

96 Thomas v. Collins. 323 U.S. 516 (1945), 543. 
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kaanse vrijheid van meningsuiting-libertarist en brengt de meest opvallende trek van zíjn 
geloof aan het licht; de overtuiging dat het onmogelijk is de vrijheid te beperken van de 
groepen wier overtuigingen en denkbeelden je met reden verafschuw7!, zonder de vrijheid 
in gevaar te brengen van al die andere opvattingen, die, hoewel ze vandaag populair zijn, 
morgen verafschuwd kunnen worden. 9 ' In de woorden van Harry Kalven : 'Freedom of 
speech is indivisible; unless we protect it for a l l , we w i l l have it for none, ' 9 8 E n uít 
onverwachte hoek (uit de pen van Ronald Dwork in namelijk, die toch mede bekend is 
geworden door zijn accentuering van de gewichtsdimensie van rechtsbeginselen): 
'Principle is indivisible, and we try to divide it at our pe r i l . ' 9 9 

in dezelfde alles of niets-geest stellen de appèlrechters in de Skokie-zaak dat als we 
de rechten van het eerste amendement voor iedereen willen behouden, we ze ook moeten 
geven aan degenen wier ideeën we met reden verafschuwen, 1 0 0 Aryeh Neier, die als 
executive director van de American C i v i l Liberties Union een belangrijke verantwoorde
lijkheid droeg voor de rol van die organisatie bij de verdediging van C o l l i n , dacht daar 
precies zo over: de kansen om een herhaling van de holocaust te voorkomen zijn het 
grootst in een samenleving waar iedere inbreuk op de uitingsvrijheid wordt afgewe
zen . i ü l Nazi ' s moeten vrij zijn hun mening te uiten omdat joden vrij moeten zijn hun 
mening te u i ten: l 0 z 

Because we Jews are uniquely vulnerable, I believe we can win only brief respite from perse
cution in a society in which encounters are settled by power. As a Jew, therefore, [...] I want 
restraints placed on power, The restraints thai matter most to me are those which ensure that I 
cannot be squashed by power, unnoticed by the rest of the world. If I am in danger, 1 want to 
cry out to my fellow jews and to all those I may be able to enlist as my allies. [„.1 I want res
traints which prohibit those in power from interfering with my right to speak [.„1 To defend 
myself, I must restrain power with freedom, even if the temporary beneficiaries are the enemies 
of freedom.503 

97 Deze formulering is ontleent aan Aptheker v. Secretary of State* 378 U.S. 500 (1964), 519 (Black, J., con
curring) (ongrondwettigverklaring van een bepaling van de Subversive Activities Control Act van 1950 
die het communisten verbood een paspoort aan te vragen of te gebruiken). Vgl. ook de opmerking van 
Black, diss., in Beauharnais v. Illinois. 343 U . S . 250, 275: Minderheden die blij zijn met deze uitspraak 
zouden de spreuk 'Another such victory and I am undone' in gedachte moeten houden. 

98 Gecit. in Karst (1975), p. 23. 
99 Dworkin (1994), p. 15. Vgl. id. (1996), p 258; 'Censorship will always prove a traitor to justice' en p. 

239: als we het beginsel van extreme neutraliteit (in Dworkins woorden; de Amerikaanse, radicale con
ceptie van gelijkheid) opgeven en de meerderheid de bevoegdheid geven om vast te stellen dat bijvoor
beeld racisten te verdorven zijn om mee te mogen doen aan de vorming van het morele en politieke kli
maat van de samenleving, 4we will have begun a process that ends, as it has in so many other parts of the 
world, in making equality something to be feared rather than celebrated, a mocking, "correct" euphemism 
for tyranny.' Zoals we hierboven al zagen is dit niet Dworkins centrale punt. Zijn eigenlijke argument 
voor de vrijheid van meningsuiting van nazi's is niet consequentialistisch, maar gebaseerd op een neo-
Kantiaanse notie van gelijk respect. Zie hieronder hoofdstuk 8, § 4. 

100 578 F.2d. 1197, 1210. 
101 Neier (1979), p. 3. 
102 id., p. 7. 
103 id., p. 5. Gerald Gunther suggereert iets dergelijks: 'the lesson I have drawn from my childhood in Nazi 

Germany and my happier adult life in this country is the need to walk the sometimes difficult path of de
nouncing the bigots' hateful ideas with all my power yet at the same time challenging any community's 
attempt to suppress hateful ideas by force of law.' (geeit. in Strossen (1990), p. 540, n. 283) Zelfs Matsu-
da benadrukt dit punt (1988, p. 2350): 'if we accept that ours is a racist society, that is all the more rea-
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Hoe gevaarlijk en misleidend racistische stemmingmakerij en antisemitische uitlatingen 
ook mogen zijn, zo formuleerde een appèlrechter in een beroemde pornografiezaak deze 
gedachte, zij moeten de bescherming van het eerste amendement krijgen, want 

[alny other answer leaves the goveniment in control of all of the institutioos of culture, the 
great censor and director of which thoughts are good for us.104 

Vandaar ook dat de overheid pas in mag grijpen als er een clear and present danger be
staat dat zwaarwegende overheidsbelangen geschaad worden, Het enige alternatief is 'un-
trammeled censorship', 1 0 5 dat w i l zeggen: iedere visie die meer ruimte Iaat voor beper
king van meningsuiting 'would lead to standardization of ideas either by legislatures, 
courts, or dominant political or community groups. ' 1 0 6 

Diezelfde gedachte treffen we overigens ook aan in Mosley het arrest waar men zo 
graag naar mag verwijzen voor de formulering van het neutraliteitsbeginsel. Vrijheid van 
meningsuiting, aldus rechter Marshall aldaar, verlangt vóór alles dat het de overheid 
verboden wordt om de burgers ter verantwoording te roepen vanwege de inhoud van de 
gedachten die ze uiten, want 'any restrietion on expressive activity because of its content 
would completely undercut the "profound national commitment to the principle that debate 
on public issues should be nninhibited, robust, and wide-open". ' 1 0 7 Het belang bij 
vrijheid van meningsuiting zo luidt ook hier de centrale gedachte — kan alleen voldoende 
beschermd zijn als iedere beperking op grond van de overgedragen boodschap verboden 
wordt en alle boodschappen vrij verkondigd mogen worden. 

Zoals het hier in Nederland al in 1777 onder woorden werd gebracht door Joan Derk 
van der Capellen: 

De drukpers [...] alleen vreeslijk voor hun, wier gedrag en oogmerken geen openbaar onderzoek 
kunnen doorstaan, is van dien aart, dat zij geen den minsten teugel dolt; zij kent geenen mid
delweg; zij kan niet ten deele vrij zijn; men kan geene zelfs andersins wenschelijke bepaalin-
gen voor haar uitdenken, die haar niet geheel vernietigen; haar misbruik is onafscheidelijk met 
haar gebruik verbonden. De burgerlijke maatschappij nogtans, zo lang zij uit eene verzameling 
van zwakke en van booze menschen moet bestaan, kan zonder dezelfde niet veilig, niet geluk
kig zijn; niet toenemen in volmaaktheid.108 

son to give primacy to the first amendment, The best means to combat racist oppression is the right of 
protest,' Vgl. echter Lawrence (1990), p. 466/7: 'Most blacks [...] do not have faith in free speech as the 
most important vehicle for liberation'. 

104 American Booksellers Ass'n. v, Hudnut, 111 F.2d 323 (7th Circ. 1985), summarily qff'd 475 U.S. 1001 
(1986), 330. In dit arrest werd de veelbesproken, mede door Catharine MacKinnon en Andrea Dworkin 
geschreven anti-pornografieverordening van Indianapolis ongrondwettig verklaard: 'The ordinance discri
minates on the ground of the content of the speech. Speech treating women in the approved way in 
sexual encounters "premised on equality" [„.J is lawful [,..|. Speech treating women in the disapproved 
way as submissive in matters sexual or as enjoying humiliation — is unlawful [,..]. The state may not 
ordain preferred viewpoints in this way. The Constitution forbids the state to declare one perspective right 
and silence opponents.' (325) Overigens is dit arrest met name ook interessant omdat rechter Easterbrook 
anticipeert op de argumentatie-strategie van rechter Scalia in RA.V, v. St. Paul: zelfs als de verordening 
louter onbeschermde meningsuiting zou treffen, zon ze vanwege haar 'viewpoint-based' karakter toch on
grondwettig zijn. Vgl. hoofdstuk 5, noot 45. Zie Sullivan (1992a), p. 44, n. 143, 

105 Vgl. 447 F, Supp. 676 (1978), 688. 
106 Rechter Douglas in Terminiello v. Chicago, 337 U.S. 1 (1949), 4/5. Vgl. Strossen (1990), p. 539. 
107 408 U.S. 92, 95/6 [mijn cursivering]. De aangehaalde zin in het citaat stamt uit New York Times v. Sulli

van, 376 U.S. 254 (1964), 270. 
108 Gecit. in Diemer (1937), p, 61, n, 118. joan Derk van der Capellen was de schrijver van het belangrijke 
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De stelling dat vrijheid van meningsuiting indivisible is kan overigens behalve een 
empirische stelling over de onvermijdelijke gevolgen van het creëren van bevoegdheden 
tot het maken van op zich toelaatbare uitzonderingen, ook een logische stelling zijn be
treffende de principiële onmogelijkheid om racistische meningsuiting te onderscheiden van 
andere vormen van aanstootgevende uitingen, 1 0 9 Het maken van een uitzondering voor 
racistische meningsuiting zou je volgens die stelling op straffe van inconsistentie dwingen 
ook een uitzondering te maken voor bijvoorbeeld godslasterlijke uitlatingen of vlagver
brandingen. 1 1 0 De weerlegging van die logische variant kan, denk ik, afgeleid worden uit 
het betoog in paragraaf 2. Ik ga daar echter hier niet verder op in. ín het slothoofdstuk 
kom ik er pas op terug. 1 1 1 Het hier behandelde hellend-vlakargument gaat er zoals 
gezegd van ui! dat dat onderscheid wel te maken is. 

6. Zoals hierboven reeds gesuggereerd zijn hellend-vlakargumenten over hel algemeen 
nogal zwak en weinig dwingend. Ze zíjn bijna altijd gebaseerd op lange-termijnvoor
spellingen inzake mogelijke toekomstige effecten van een voorliggende beslissing en zijn 
dus tamelijk speculatief. 1 5 2 In ieder geval zijn ze vatbaar voor empirische tegenargumen
ten en vaak kunnen ze zelfs gepareerd worden met een hellend-vlakargument dat in de 
tegenovergestelde richting wijst . ' 1 J Dat laatste is met name ook het geval in discussies 
over strafbaarstelling van racistische meningsuiting, waar men maar al te vaak met enige 
gretigheid verwijst naar het afglijden van de Weimar-republiek in de afgrond van het 
Derde Rijk. ( 'Als je Nazi ' s de ruimte geeft om hun walgelijke ideologie te verkondigen is 
het hek van de dam en voor je het weet worden onder het wakend oog van wetshand-
havers bij joden de ruiten weer ingegooid en wordt er weer serieus gedacht over hun de
portatie.') 

Opvallend aan het argument van rechter Decker is dat het reeds de ontkenning van zo 'n 
typische ' l i k op stuk'-repliek 1 1 4 insluit, De gemaakte risicoafweging ontkent namelijk dat 
het vrijlaten van nazipropaganda gevaarlijker zou zijn, dat wíl zeggen: nog slechtere 
gevolgen zou hebben, Hoewel een dergelijke simpele ontkenning op zich genomen 
natuurlijk weínig bewijskracht heeft, kan niet gezegd worden dat zij iedere argumentatieve 
waarde ontbeert. Zeker als zíj ondersteund wordt door een optimistisch argument over de 
kracht van het vrije debat klinkt zij alleszins plausibel. Op z 'n minst dwingt zij de voor
stander van de voorgestelde beperking ertoe preciezer aan te geven waarom het vrijlaten 
van een paar nazi's zo gevaarlijk zou zijn (respectievelijk; zij dwingt hem ertoe andere 
redenen te geven waarom strafbaarstelling vereist is). 

7, De poging de bewijslast op de schouders van de tegenpartij te laden heeft natuurlijk 
een grotere kans van slagen naarmate het eigen argument sterker is. Daar lijkt het in dit 
geval echter nogal aan te schorten. Het argument maakt een enorme sprong: neem de 
eerste stap en het einde is ingeluid, zo luidt de dreigende boodschap. E r wordt ons echter 
geen enkele clou geboden inzake de tussenliggende stappen die men daarbij in het hoofd 
heeft. 

patriottische pamflet A A N HET V O L K VAN NEDERLAND dat in 1781 anoniem verscheen. De hier geciteerde 
passage stamt uit het voorwoord van zijn vertaling van een opstel van Richard Price over burgerlijke vrij
heid. 

109 Vgl. Feinberg (1985), p. 92-3. 
110 Vgl, bijv. Strassen (1990), p. 533-537. 
111 Zie hoofdstuk 8, met name § 8. 
112 Walton (1992), pp. 97, 102, 229, 243. 
113 Walton (1992), p. 229, Schauer (1985), p. 381. 
114 Vg l Walton (1992), p. 262 ('üt-for-tat rejoinder), 
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A l s het hellend-vlakargument in zo 'n ingedikte vorm gepresenteerd wordt is er inderdaad 
meestal voldoende reden om het als drogreden van de hand te wijzen, Weliswaar kan 
bondigheid in dit verband retorisch sterk zijn, omdat het zo direct is en dus prikkelend of 
alarmerend. Maar het laat teveel weg om werkelijk te kunnen overtuigen, 1 3 5 Veel for
muleringen van het hier besproken libertaristische hellend-vlakargument van die van 
rechter Decker kan dat overigens niet gezegd worden gaan nog een stapje verder door 
niet alleen van de eerste stap direct naar het eindresultaat te springen, maar de daarmee 
geponeerde ontwikkeling ook nog eens voor te stellen als 'noodzakelijk' of 'onvermijde
l i jk ' , dan wel door de gevreesde eindtoestand in apocalyptische termen te schilderen. 

Een fraai voorbeeld van zo 'n gespierde variant is het argument van rechter Jackson in 
Board of Education v. Barnette:116 

Those who begin coercive elimination of dissent soon find themselves exterminating dissenters. 
Compulsory unification of opinion achieves only the unanimity of the graveyard. It seems trite 
but necessary to say that the First Amendment [..J was designed to avoid these ends by avoi
ding these beginnings/ 1 5 7 

Ook in dit arrest is overigens de conclusie die daaruit getrokken wordt dat de overheid 
neutraal moet zijn: 

If there is any fixed star in our constitutional constellation, it is that no official, high or petty, 
can prescribe what shall be orthodox in politics, nationalism, religion, or other matters of opi
nion or force citizens to confess by word or act their faith therein/ 1 8 

Nu schreef Jackson zijn opinie in een tijd waarin totalitaire regimes op grote schaal 
andersdenkenden aan het uitroeien waren 1 1 9 en gegeven die context kan zijn argument 
niet zonder meer als absurde overdrijving worden afgedaan. Maar meestal verdienen zulke 
varianten eigenlijk de naam argument niet meer: het zijn louter instrumenten die ingezet 
worden om de toehoorder angst in te boezemen en emotioneel afkerig te maken van het 

115 Vgl. voor de aardigheid een van de argumenten waarmee Riehard Nixon zijn oorlogsinspanningen trachtte 
te rechtvaardigen: 'We must never forget that if the war in Vietnam is lost f...J the right of free speech 
will be extinguished throughout the world.' (gecit. in Walton (1992), p. 97). 

116 319 U.S. 624 (1943) (de overheid mist de bevoegdheid om op openbare scholen kinderen van Jehova-ge
tuigen te verplichten voor de Amerikaanse vlag te salueren). Zie ook hieronder, hoofdstuk 7, § 6. 

117 319 U.S. 624 (1943), 641. 
118 319 U.S. 624,642. 
119 Misschien verklaart dat ook het verrassende feit dat met deze uitspraak juist in oorlogstijd — een tijd 

waarin je zon verwachten dat de waarde van desnoods afgedwongen patriottisme algemeen omhelsd zou 
worden en dan ook nog eens uitgerekend op 14 juni (Flag Day), een uitspraak van slechts enkele jaren 
daarvoor (Minersvilte Schooi Distr. v. Gobitisy 310 U.S. 586 (1940)) herroepen werd, waarin het Suprème 
Court nog had verkondigd dat de staat het recht had om gepaste middelen in te zetten teneinde de natio
nale eenheid en patriottistische sentimenten te bevorderen en dus ook kinderen van Jehova's mocht dwin
gen om op school voor de Amerikaanse vlag te salueren. Een aanwijzing voor het achterliggende motief 
van de ommezwaai kan misschien gevonden worden in rechter Jacksons verwijzing naar het feit dat ver
enigingen als 4the Parent and Teachers Association, the Boy and Girl Scouts, the Red Cross, and the Fe-
deration of Women's Clubs5 het bezwaar naar voren hadden gebracht dat het voorgeschreven saluut teveel 
op de Hitlergroet leek (627/8), Vgl. ook Smolla (1992), p. 74-78. 
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nemen van de eerste stap/ 2 0 

8, Wat echter voor het argument van Jackson geldt, geldt ook voor dat van Decker: het 
is niet noodzakelijk ongeldig en de gesuggereerde onvermijdelijkheid van het afglijden niet 
per se impiausibel. Niet ieder hellend-vlakargument dat kort door de bocht gaat levert een 
drogreden op,121 Natuurlijk moet een behoorlijk hellend-vlakargument de factoren identi
ficeren die de waarschijnlijkheid vergroten dat de boel in een bepaalde ongewenste rich
ting gaat gl i jden, 1 2 2 Maar het kan zijn en tegen de achtergrond van de in de jurispru
dentie en doctrine ontwikkelde argumenten is er reden om aan te nemen dat dat hier het 
geval is — dat die tussenliggende stappen weggelaten zijn, niet omdat de brenger van het 
argument eigenlijk geen idee heeft wat de tussenliggende stappen zijn, maar omdat hij 
ervan uitgaat dat de veronderstellingen waar het argument op gebaseerd is — veronderstel
lingen inzake de factoren die de verwachting rechtvaardigen dat de zaak zal gaan glijden 
genoegzaam bekend zijn, 

Welke veronderstellingen kunnen dat hier zijn? Welke redenen zijn er om aan te nemen 
dat het hellend vlak dat je betreedt door een uitzondering voor racistische meningsuiting 
toe te laten zo glad en glibberig is dat je die eerste stap beter achterwege kunt laten? 

5, De onvermijdelijkheid van het afglijden 

In antwoord op die vraag zullen Amerikanen waarschijnlijk allereerst wijzen op de onbe
trouwbaarheid van overheden, 1 2 3 Wantrouwen jegens de overheid lijkt een wezensken
merk van de Amerikaanse cultuur, A l voor de kolonisten lag de centrale moeilijkheid bij 
het vinden van een adequate oplossing voor de verdeling en allocatie van politieke macht 
in 'its essential characteristic of aggressiveness: its endlessly propulsive tendency to ex-
pand itself bevond legitimate boundaries. ' 1 2 4 Macht corrumpeert, luidt de oude wijs
heid, en het hebben van macht leidt tot een nauwelijks te onderdrukken verlangen naar 
het behoud en verdere uitbouwen van die macht. Geef de machthebbers een vinger en ze 
nemen dan ook je hele hand, want '[e]very government bears within its personality an 
atavistic longing to recapture the autocratie powers of its ancestors.' 1^ 

120 Over het hellend-vlakargument ais scare tactic: Walton (1992), pp. 104, 232. 
121 Vg l . Walton (1992), p. 172. 
122 Schauer (1985), p. 376. 
123 Vg l . Schauer (1982), p. 86: 'Freedom of speech is based in large part on a distrust of the ability of go

vernment to make the necessary distinctions, a distrust of governmental determinations of truth and falsi
ty, an appreciation of the fallibility of political leaders, and a somewhat deeper distrust of governmental 
power in a more general sense.' Schauer meent zelfs dat 'the most persuasive argument for a Free Speech 
Principle is what may be characterizes as the argument from governmental incompetence/ Soms blijken 
auteurs huns ondanks op die rechtvaardiging te steunen. Anders dan Smolla (1992) zelf suggereert (bijv. 
op p. 40 infra noot 60) blijkt het helemaal niet mogelijk uit zijn eerste hoofdstuk een 'overwhelming con
vincing case' te destilleren voor het verlenen van een "transcendente' status aan vrijheid van meningsui
ting. In dat hoofdstuk wordt namelijk helemaal niet ingegaan op de betekenis voor "self-governing' bur
gers van het feit dat meningsuiting mogelijke schadelijk is. Smolla maakt wel duidelijk dat vrije informa
tiestromen en het vrije debat van onschatbare waarde zijn, maar vergeet te vermelden dat bijvoorbeeld het 
gevrijwaard blijven van discriminatie ook belangrijk is. Wat dan overblijf als argument voor die bijzonde
re status van vrijheid van meningsuiting is zijn beklemtoning van 'the dark underside of balancing' (p, 40 
e.v.). 

124 Bailyn, T H E IDEOLOGICAL ORIGINS OF THE AMERICAN REVOLUTION, geciteer. in Blasi (1977), 533. 
125 Bollinger (1986), p. 77, Bollinger beschrijft hier overigens een van de gangbare benaderingen van het eer

ste amendement, niet zijn eigen visie. 
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Op het terrein van de regulering van meningsuiting is een dergelijke usurpatie helemaal 
te verwachten, aldus deze visie, want de mens is niet alleen een dier dat naar macht hon
gert, maar het is ook een censurerend dier , 1 2 6 met een vreemde hang naar eenheid en 
uniformiteit en een hekel aan de bedreiging die van nonconformiteit uitgaat. O f die on
verdraagzaamheid nu uit angst voortkomt, uit de niet uit te roeien neiging om in alles 
wat afwijkend is een wezenlijke aantasting van de fundamenten van zijn bestaan te zien, 
of uit arrogantie, uit het overtuigd zijn van het eigen gelijk en de daardoor snel gewekte 
verontwaardiging over de brutale aanmatiging en verderfelijkheid van anderen — in sa
menhang met het bezit van macht wordt die natuurlijke neiging tot intolerantie tot het 
automatische verlangen om andersdenkenden het zwijgen op te leggen, 1 2 7 

M e n kan hier echter de vraag stellen of deze visie niet enigszins overdreven is. 
Inderdaad leert de geschiedenis dat het onverstandig is de regulering van staats- en ge
zagsondermijnende uitingen in handen te leggen van degenen die het meest te verliezen 
hebben bij het vrijlaten van zulke uitingen. Maar we hebben het hier over de regulering 
van racistische meningsuiting. Op z 'n minst krijgt in die context de met de dominante l i -
bertaristische visie verbonden retoriek een nogal vreemde wending: 

In the rhetoric of the courts, the state is portrayed as the real tyrant. The discriminatory actors 
are not the Nazis or the Klansmen, hut rather the regulatory state. So, while the role of the 
court is to guard against "harassment and intimidationthe focus of judicia! concern is not the 
Nazi harassment of the inhabitants of Skokie, hut instead the government harassment of Nazis, 
Thus, the "ideologicaï tyranny" against which the Seventh Circuit warns in Collin refers to the 
actions, not of the Nazis, bist of the government. Because of this ideologicaï tyrant'$ dangerous 
ambitions, allowing any distinctions based on the subject matter of the speech "launehes the 
government on a slippery and precarious path" that inevitably poses a threat to the vitality of 
First Amendment rights.128 

Die wijze van voorstellen afgezien van het feit dat ze ergerniswekkend is, omdat zij 
van nazi's gewone dissidenten maakt (mensen die nu eenmaal een afwijkende mening 
hebben respectievelijk nonconformisten die de heersende orthodoxie durven te doorbre
ken) 1 2 9 lijkt niet te stroken met de manier waarop overheden in moderne pluriforme 
democrat ieën functioneren. Maar ik moet oppassen, want ik begeef mij hier op onbekend 
terrein en heb niet meer dan de intuïties van een gemiddelde krantenlezer om dit oordeel 
te schragen, 

Bovendien is Amer ika Nederland niet. Amerikanen hebben misschien inderdaad meer 
reden om overheden te wantrouwen waar het de regulering van meningsuiting betreft. 
Twintigste-eeuws Amer ika heeft per slot van rekening perioden van ernstige politieke re
pressie gekend, waarin wetgevers de basis legden voor hysterische heksenjachten en de 

126 Vgl.Smolla(1992),p.42. 
127 Vgl. Holmes, dissenting in Abrams v. United States, 250 U.S. 616 (1919), 630: 'Persecution for the ex

pression of opinions seems to me perfectly logical. If you have no doubt of your premises or your power 
and want a certain result with all your heart you naturally express your wishes in law and sweep away all 
opposition. To allow opposition by speech seems to indicate that you think the speech impotent, as when 
a man says that he has squared the circle, or that you do not care whole-heartedly for the result, or that 
you doubt either your power or your premisses.' Zie Emerson (1970), p, 9: "powerful forces [...] impel 
men towards the elimination of unorthodox expression/ 

128 Moran (1994), p. 1443. 
129 Vgl. Lawrence (1990), p. 438: 'the way the debat has been framed makes heroes out of bigots.' 
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rechter zich gedienstig neerlegde bij hun oordeel dat dat noodzakelijk was voor de be-
scherming van orde en vrijheid, Daar komt bij dat de Amerikaanse volksvertegenwoor
diger soms in een ongunstige zin dichter bij de burger lijkt te staan: hij lijkt veel meer 
behept met de neiging om zich schaamteloos op te werpen als behartiger van een sekta
risch belang en lijkt het in ieder geval veel vanzelfsprekender te vinden dat de wet inge
zet wordt om de juiste moraal af te dwingen. 

Maar ook als we ons tot goedwillende, niet op machtsuitbreiding beluste volksverte
genwoordigers en overheidsdienaren beperken is er misschien reden om afglijden te vre
zen. Welke factoren rechtvaardigen de verwachting dat de boel zal gaan schuiven? 

1. Een belangrijke factor is de druk die uitgaat van de motivering van tegen racisti
sche meningsuiting gerichte wetgeving. Ik denk hierbij aan twee verschillende dingen. 

Op de eerste plaats zijn algemene rechtvaardigingen voor de strafbaarstelling van ra
cistische meningsuiting in die zin weinig specifiek dat ze bijvoorbeeld ook een rechtvaar
diging kunnen leveren voor het aan banden leggen van seksistische en homofobische ui
tingen en van uitlatingen die religieuze groeperingen treffen. Het is dus onwaarschijnlijk 
dat het bij die ene uitzondering zal blijven. Zoals een blik op de geschiedenis van de 
wetgeving in Nederland leert: als je ais wetgever racistische meningsuiting gaat verbie
den schep je een precedent en de eis van consistentie dwingt je dan op basis van de ge
lijkenis met verwante gevallen al snel tot uitbreiding.1"*0 Je begint ermee uitvoering te 
geven aan een internationaal verdrag inzake de uitbanning van rassendiscriminatie. Je be
sluit echter meteen maar om naast aanzetten tot haat en discriminatie ook discrimineren
de belediging strafbaar te stellen en bovendien de discriminatiegrond godsdienst toe te 
voegen. Vanzelfsprekend kun je het in een tijd van voortschrijdende ontkerkelijking niet 
maken om alleen mensen die in een god geloven bescherming te bieden en dus voeg je 
de discriminatiegrond levensovertuiging toe. Het besef dat ook vrouwen en homo's het 
mikpunt zijn van discriminerende uitlatingen leidt er enige tijd later toe dat ook de dis-
criminatiegronden geslacht en homoseksuele gerichtheid worden opgenomen en omdat je 
heel goed weet dat je zelf niet mag discrimineren vergeet je daarbij uiteraard de discri
minatiegrond heteroseksuele gerichtheid niet. Je speelt ook al even met de gedachte om 
gehandicapt-zijn en leeftijd vast te leggen en eigenlijk zou je in overeenstemming met 
art. 1 G w en het op dit punt geldende civiele recht 1 3 1 ook politieke gezindheid als dis
criminatiegrond op moeten nemen (zodat ook een halt toegeroepen kan worden aan bij
voorbeeld het beledigen van groepen mensen wegens hun politieke gezindheid), E n is het 
eigenlijk wel aanvaardbaar dat pedofielen en transseksuelen zomaar beledigd mogen wor
den? 5 3 2 

130 VgL Waltorts schema's van de precedent variant van het hellend-vlakargument op: (1992), pp, 129 en 
155. 

131 Vgl. de Algemene Wet Gelijke Behandeling (Wet van 2 maart 1994, Stb. 230), waarin naast ras, gods
dienst levensovertuiging, geslacht, heteroseksuele gerichtheid en homoseksuele gerichtheid ook nationali
teit, politieke gezindheid en burgerlijke staat als discriminatiegronden zijn opgenomen, 

132 Wat pedofielen betreft: zie de discussies in de kamer over het oorspronkelijke voorstel om in het alge 
meen 'seksuele gerichtheid' als discriminatiegrond op te nemen. (TK 1988/89, 20239, nr. 7 (EV), p. 6 
(D66) en p. 9 (PPR)). Zie wat betreft transseksualiteit Hof Leeuwarden 13 januari 1995, NJ 1995, 243 
(beledigende uitlatingen jegens transseksuelen leveren geen schending op van art. 137c Sr omdat gelet op 
de wetsgeschiedenis alsmede de strekking van het bepaalde in art. 1 lid 1 Sr 'hetero- of homoseksuele ge
richtheid' in art, 137c Sr niet zo ruim geïnterpreteerd kan worden dat transseksualiteit daaronder wordt 
begrepen), 
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Rechtvaardigingen voor strafbaarstelling van racistische meningsuiting zijn op de twee
de plaats -- ook nog in een andere zin onbepaald, Zulke strafbaarstellingen zijn vaak het 
product van een weinig gerichte verontrusting over allerlei uitingen van racisme. Enigs
zins gechargeerd gesteld: erg veel verder dan de overweging dat racistische ideeën ver
derfelijk zijn en dat er dus een wet moet komen die hun invloed elimineert door hun 
uiting te verbieden, komt men meestal niet, In ieder geval worden de door de wetgeving 
te realiseren doelen vaak slechts in zeer algemene termen omschreven: bestrijden van 
negatieve beeldvorming, beteugeling van vooroordeel, een halt toe roepen aan stigmatise
ring en stemmingmakerij, etc. Wein ig vastomschreven gronden dus, die vergaande beper
kingen kunnen wettigen. 

Opvallend aan de in de Tweede Kamer gevoerde discussies is dat de vraag welke 
kwaden men nu eigenlijk met de in art. Yhlc-e Sr geformuleerde strafbaarstellingen 
wenste te bestrijden nauwelijks aan de orde is gesteld. Eind jaren zestig niet aangezien 
men, zoals we in hoof4$&ife$ zagen, alleen maar tot wetgeving overging omdat men zich 
daar op grond van hqf 1VUR toe verplicht wist (er bestond volgens de regering in Neder
land discriminatie noc^i racisme en de wetsbepalingen hoefden dus niets te doen), eind 
jaren tachtig niet omdat men het zo evident vond dat discriminatie en intolerantie met 
wortel en al uitgeroeid moesten worden dat men meende dat iedere uiting ervan de kop 
ingedrukt mocht worden. 3 ' 3 A a n de vraag hoe men aan de strijd tegen racisme en dis
criminatie dacht bij te dragen door de voorgestelde strafbaarstellingen kwam men al he
lemaal niet toe daargelaten enkele zeer algemene opmerkingen over 'de normatieve 
kracht van strafbepalingen', 1 3 4 dat w i l zeggen: de preventieve werking die uit zou gaan 
van het neerleggen van 'een duidelijke n o r m ' . b 5 

2, N o g afgezien van de kwestie hoe preventief duidelijke normen in contexten als de
ze werken, is het echter zeer de vraag of die in art, 131 c-e neergelegde normen wel zo 
duidelijk zijn. En dat brengt me op het volgende punt. Een tweede belangrijke factor die 
dit soort strafbaarstellingen een bedreiging van de vrijheid van meningsuiting laat zijn is 
namelijk de onvermijdelijke vaagheid van de delictsomschrijving, dat w i l zeggen: de 
vaagheid van de termen die je gebruikt om de uitzondering te formuleren. 1 3 6 De meeste 
termen die we gebruiken kennen naast duidelijke gevallen een grijs gebied, waar niet 
duidelijk is of de term in kwestie van toepassing is. Die onduidelijkheid is meestal te 
wijten aan het feit dat er een cont inuüm bestaat dat loopt van de gevallen waar de term 
duidelijk wel van toepassing is naar de gevallen waar de term duidelijk niet van toepas
sing is een con t inuüm dat tevens de overgang van duidelijke naar onduidelijke gevallen 
vloeiend laat zijn en ons dus ook in het ongewisse laat over wat precies de duidelijke en 
wat de problematische gevallen z i j n . 1 3 7 Vage termen, zou je kunnen zeggen, zijn ter-

133 Zie ook hieronder hoofdstuk 8, paragraaf 6, 
134 TK 1987/88, 20239, nr. 3, p.3. 
135 TK 1987/88, 20239, nr, 3, p. 6. 
136 Vaagheid en de net besproken gebrekkige motsvering van wetsbepalingen hebben direct met elkaar te ma

ken, In moeilijke gevallen waar niet meteen duidelijk is of een wettelijke bepaling nu wel of niet van 
toepassing is - zal doorgaans een reflectie op de ratio van de bepaling (de te beschermen rechtsgoederen, 
de te bestrijden kwaden) uitkomst kunnen bieden; maar als de ratio van de bepaling zelf onduidelijk is 
wordt de zaak een stuk ingewikkelder. 

137 Waldron (1994, p. 517), noemt dit 'Sorites-vaagheid', naar de beroemde sorites-paradox volgens welke er 
geen graanhopen kunnen bestaan omdat iets dat geen graanhoop is niet door toevoeging van één graan
korrel een hoop graan kan worden, 
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men waar de duidelijke gevallen gering in aantal zijn en waar het schemergebied 
uitgestrekt i s , 1 3 8 

De uitdrukkingen 'beledigend' en 'aanzetten tot haat of discriminatie' zijn zulke ter
men, B i j iedere vaststelling dat uitlating Ak ('negers zijn ondermensen') tot haat aanzet 
is, is er steeds een argument te bedenken dat dan ook A A W ('buitenlanders horen hier niet 
thuis') beschouwd moet worden als een tot haat aanzettende uitlating en dus uiteindelijk 
ook A- ('de criminaliteit onder allochtonen is schrikbarend hoog ' ) . 1 3 9 Z o kunnen we 
gedwongen worden van een heleboel uitlatingen te zeggen dat ze aanzetten tot haat ter
wij l we ze toch niet als strafwaardig zouden wil len aanmerken. De woorden van de straf
bepalingen creëren met andere woorden een enorme ruimte voor ingrijpen: criminoloog 
Bovenkerk in het gevang, naast de homoseksueel die in reactie op zijn zondigverklaring 
de paus en zijn volgelingen had uitgemaakt voor een stel bekrompen fanaten en tegen
over de feminist die de moderne man had aangeklaagd omdat hij blijft volharden in zijn 
seksisme. Zoals een door Neier geciteerde rechtsgeleerde ooit opmerkte; ' l i teraïly ap-
plied, a group-libel law would leave our bookshelves empty and us without desire to fill 
t h e m / i 4 ' r 

Er zijn trouwens meer bronnen van onbepaaldheid die de hier gesuggereerde neiging 
tot afglijden kunnen versterken, Naast de net genoemde sorites-v&aghdd141 kan ook 
nog een familiegelijkenis-vaagheid onderscheiden worden. 1 4 2 De vaagheid van een tenn 
is dan het gevolg van het feit dat er voor het gebruik van die term een aantal onafhan
kelijke toepassingscriteria bestaat, waarvan er steeds enkele van toepassing zi jn, zonder 
dat echter overeenstemming te verwachten is over de vraag welke combinaties van crite
ria voldoende zijn. Typische voorbeelden van termen die aan deze vorm van vaagheid 
lijden zijn 'godsdienst', ' levensovertuiging' en 'ras', Z o moet men volgens de toelichting 
van de Nederlandse wetgever voor de vaststelling of er sprake is van discriminatie we
gens ras aanknopen bij verschillende kenmerken, die van fysieke, etnische, geografische, 
culturele, zelfs historische of godsdienstige aard kunnen z i j m 1 4 J 

Behalve van vaagheid kan er bovendien nog sprake zijn van dubbelzinnigheid} 4 4 Dat 
geldt zeker voor art. 137d en e Sr. Zoals we in hoofdstuk 3 zagen kan de uitdrukking 
'een beledigende uitlating' betekenen 'een uitlating die iets beledigends zegt over ie
mand, dat w i l zeggen: iemand in een kwaad daglicht plaatst', maar zij kan ook betekenen 
'een uitlating die iets stelt dat beledigend is voor iemand, dat w i l zeggen: waar iemand 

138 Ais men wil benadrukken dat juridische categorieën, vanwege de open texture die eigen is aan classifice
rende termen uit natuurlijke talen, onvermijdelijk vaag zijn (vgl. Hart (1994), p. 128), dan kan men in 
plaats van over 'vage' termen hier spreken over 'onaanvaardbaar vage' termen. Vgl. Schauer (1981), p. 
294-5. 

139 Vergelijk het schema dat Walton geeft van de sorto-variant van het hellend-vlakargument, (1992), p. 56. 
140 Edmund Cahn, gecit. in Neier (1979), p, 140. Vgl. de appèlrechters in Skokie, 578 F. Suppl. 1197, 1207: 

'the ordinance could conceivably he applied to criminalize dissemination of T H E M E R C H A N T OF VENICE 
or a vigorous discussion of the merits of reverse racial discrimination in Skokie/ 

141 De term is van Waldron (1994), p, 516-517. 
142 Waldron (1994), p. 517-519 (met verwijzing naar Wittgensteins beroemde bespreking van de vaagheid 

van het begrip 'spel*). 
143 Aldus T K 1980/81, 16115, nr. 5, p. 5, 
144 Een uitdrukking X is dubbelzinnig als er twee predikaten P en Q zijn die exact op X lijken, maar die van 

toepassing zijn op verschillende, hoewel mogelijk overlappende, verzamelingen objecten, waarbij de wijze 
waarop vastgesteld kan worden of het ene predikaat van toepassing is verschilt van de wijze waarop dat 
bij het tweede predikaat kan worden vastgesteld. Zie Waldron (1994), p, 512. 
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zich door gekrenkt voelt ' . De uitdnikking 4tot haat aanzettende uitlating' kan betekenen 
'een uitlating die erop gericht is anderen zover te krijgen dat ze negatief over X gaan 
denken', maar zij kan ook betekenen 4 een uitlating die (voldoende) anderen ertoe kan 
brengen negatief over X te gaan denken' respectievelijk 4 een uitlating die als gevolg 
heeft dat (voldoende) anderen negatief over X gaan denken.' 

3. Het probleem van vage en anderszins onduidelijk delictsomschrijvingen, dat mag 
inmiddels duidelijk zi jn, is dat zij altijd zo gedraaid kunnen worden dat zij ook kunnen 
worden ingezet ter bestrijding van meningsuitingen die niemand had wil len verbieden. 
Het gevaar dreigt met andere woorden dat je uitlatingen zult treffen die je niet wil t tref
fen. Maar is dat probleem niet eenvoudig te ondervangen door preciezere omschrijvingen 
te geven? 

Eenvoudig zal dat volgens mij in ieder geval niet zi jn, maar misschien is het inder
daad mogelijk om meer toegespitste bepalingen te ontwerpen. Duitsland heeft bijvoor
beeld een interessante poging daartoe gedaan, met name door het opnemen van de eis dat 
discriminerende uitlatingen om onder het bereik van de strafwet te komen ook een aan
val in moeten houden op de menselijke waardigheid van hun mikpunt. 1 4" 3 

G a je je daar echter op toeleggen, dan word je meteen opgezadeld met het volgende 
probleem: dat het gezien de oneindige variëteit aan uitdrukkingen en symbolische afbeel
dingen en de daarmee gegeven mogelijkheden van suggestie, toespeling, insinuatie en 
evocatie zeer onwaarschijnlijk, zo niet uitgesloten is, dat je bepalingen kunt vinden die 
ook maar enigszins in de buurt komen van een adequate omschrijving van de uitlatingen 
die je uitgebannen wilt z i en . 1 4 6 Je zult dan met andere woorden veel uitlatingen vrij 
moeten laten die je eigenlijk had wil len treffen. 

W e zitten dus opgescheept met een dilemma dat bijkans onoplosbaar lijkt: of we kie
zen ervoor de vrijheid van meningsuiting te waarborgen door zeer eng omschreven bepa
lingen die echter de grote massa van laakbare uitlatingen ongemoeid laten, of we kiezen 
voor een zo effectief mogelijke bestrijding van racistische uitingen met behulp van ruime 
strafbepalingen, waardoor echter de vrijheid van meningsuiting in onaanvaardbare mate 
wordt bedreigd. 3 4 7 

De keuze voor enge delictsomschrijvingen — de eerste hoorn van het dilemma — zou 
tegen het bezwaar van ineffectiviteit verdedigd kunnen worden door haar te presenteren 
als een symbolisch gebaar (hetgeen iets anders is dan een loos gebaar), als een middel 
om tot uitdrukking te brengen dat de samenleving racisme niet tolereert. Dat levert mo
gelijk een steekhoudende rechtvaardiging voor dit soort wetgeving op. Racistische 
meningsuiting heeft immers doorgaans duidelijke slachtoffers. Z i j knaagt aan de voor 
gezond maatschappelijk functioneren onontbeerlijke zekerheid dat je erbij hoort, dat je in 
je rechten en in je status van gelijkwaardig medeburger niet aangetast zult worden, Voor 
dat onontbeerlijke gevoel van zekerheid, de zekerheid niet in de steek gelaten te worden. 

145 Vgl. § 130 StGB (Volksverhetzung). Zie hieronder, hoofdstuk 8, § 8. 
146 Vgl. Schauer(1982), p. 84. 
147 Kretzmer (1987), p. 488/9, Vgl. Tanenhaus (1950), p. 298. Vgl. ook Lord Chesterfield, in zijn betoog te-

gen de Theatres Act van 1737: 'There is such a connection between licentiousness and Liberty, that it is 
not easy to correct the one, without dangerously wounding the other. It is extremely hard to distinguish 
the true limit between them; like a changeable silk, we can easily see there are two different colors, but 
we cannot easily discover where the one ends, or where the other begins. Censorship is a double futility. 
It cannot prevent any single intended criticism; and it is bound to suspect a theoretically infinite number 
of unintended ones.' Gecit. in Schauer (1982), p, 83. 
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zo zou je kunnen zeggen, is vertrouwen nodig. En het lijkt in dat licht inderdaad belang
rijk dat de samenleving er geen twijfel over laat bestaan aan welke kant zij staat. 5 4 8 

Die keuze voor enge delictsomschrijvingen lijkt echter uitermate instabiel — en dat le
vert de derde reden om afglijden te vrezen. M e n creëert daarmee namelijk een enorme 
discrepantie tussen de reikwijdte van de regulering en het kwaad dat men door die regu
lering bestreden zou willen zien, dat wi l zeggen: men kiest voor een wet waarvan een 
substantiële bijdrage aan de bestrijding van racistische meningsuiting niet te verwachten 
is. Die discrepantie zal ongetwijfeld voorstanders van reguleringen ertoe aanmoedigen 
zich in te zetten voor meeromvattende, ruimere regelingen die die kloof tussen wens en 
werkelijkheid moeten dichten. 1 4 9 

In hoofdstuk 2 zagen we bijvoorbeeld dat de beperking tot strafbaarstelling van bele
digende vormen in art, 137e? en c (oud) een beperking waarvoor in naam van de 
vrijheid van meningsuiting was gekozen — eind jaren dertig als te eng werd ervaren en 
dat de regering daarom ook voorstelde die amper vijf jaar oude bepalingen uit te breiden 
met verdergaande bepalingen die ook materiële belediging onder het bereik van de 
strafwet moesten brengen, Zelfs de huidige strafbepalingen worden door sommigen als te 
eng ervaren, onder andere omdat het niet altijd mogelijk blijkt het begrip 'ras' zo op te 
rekken dat uitlatingen van onvrede over de aanwezigheid van 'buitenlanders' eronder 
gebracht kunnen worden, De voorspelbare reactie daarop is er dan niet een van berusting 
— in de overtuiging dat in ieder geval de ernstigere vormen van aanzetten tot rassenhaat 
getroffen worden maar van verontwaardiging een verontwaardiging die vertaald 
wordt in de roep om uitbreiding van de wetgeving, in dit geval: een pleidooi voor het 
opnemen van 'nationaliteit' als extra discriminatiegrond. 1* 0 

6» De rechter 

M e n kan natuurlijk ook bewust de keuze maken voor dergelijke ruime delictsomschrij
vingen en ontkennen dat daar werkelijk problemen aan verbonden zijn. Inderdaad creëert 
men door het gebruik van vage termen de voor het afglijden en schuiven noodzakelijke 
ruimte, maar, zo zoo men kunnen opperen, daarmee is nog niet aangetoond dat de zaak 
ook moet gaan schuiven. We hebben immers altijd de rechter nog, wiens vak het is om 
lastige onderscheidingen te maken. Waarom zouden we het rechters niet toe kunnen ver
trouwen de juiste weg te vinden en vuige stemmingmakerij te onderscheiden van waarde
volle bijdragen aan het publieke debat? 1 5 1 (Overigens: w i l dat vertrouwen in de rechter 

148 Ik werk dit argument voor regulering van sommige vormen van racistische meningsuiting verder uit in § 
8 van hoofdstuk 8. 

149 Vgl. Strossen (1990), p, 493. Omgekeerd is een ruime regeling in de hier bedoelde zin stabiel, Hier lijkt 
namelijk te gelden dat een eenmaal ingeslagen weg praktisch onomkeerbaar is: 'once the legislation exists 
it is exceedingly difficult to support its revocation, lest such revocation be mterpreted as condoning racist 
speech.' Zie Kretzmer (1987), p. 503. 

150 Zo bijvoorbeeld Van der Neut (1986), p. 56-60 en zijn noot bij H R 2 mei 1995, L B R - B U L L E T I N 1995, nr. 
3, p. 31; Schalken in zijn noot bij HR 14 maart 1989, NJ 1990, 29, RR 209; en Rodrigues in zijn noot bij 
Rb A'dam, 31 maart 1.993, RR 315. Ook in Duitsland hebben zorgen over het geringe bereik van de be
staande wet ertoe geleid dat de hierboven als voorbeeld gestelde strafbepaling eind 1994 werd verruimd. 
Zie Rudolphi (1996), Rudolphi § 130 Rn 1b. Vgl. Veiears (1995), p. 81 e.v. 

151 Zoals we in § 7 van het vorige hoofdstuk zagen was dat vertrouwen in de rechter bij de meerderheid van 
de Tweede Kamer ruimschoots aanwezig. Daar wees ik erop dat de Nederlandse rechter de ruimte voor 
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rationeel zijn dan moet men ook criteria aan kunnen geven die de rechter daarbij toe 
moet passen, We kunnen niet vertrouwen op enkel en alleen de intuïtie van de rech
ter, 1 5 2 Wat dat betreft is de Nederlandse wetgever zoals we zagen tekort geschoten.) 

Amerikanen zijn over het algemeen echter bepaald niet ondersteboven van dit ant
woord. Neier meent bijvoorbeeld dat dit het zwakst denkbare argument is als het erom 
gaat de libertaristische kritiek op strafbaarstelling van racistische meningsuiting te pare
in» 1 5 3 

ren. 
Een belangrijk pont zal daarbij ongetwijfeld zijn dat het sowieso al zeer de vraag is of 

de waarborg die in uiteindelijke toetsing door de rechter gelegen is wel voldoende is. A l s 
verdachte heb je per slot van rekening voor je bij de hoogste rechter komt een lange weg 
te gaan. Het is niet onwaarschijnlijk dat je je op die lange weg menige belediging en 
heel wat getreiter van de kant van officieren van justitie en overijverige lagere rechters, 
inclusief de daarbij horende publiciteit en stigmatisering, zult moeten laten welgevallen, 
Dat vooruitzicht zal mensen weieens af kunnen schrikken om nog langer vrijmoedig hun 
mening te verkondigen over belangrijke aangelegenheden die met zulke gevoelige kwes
ties verbonden zijn. 

Maar het belangrijkere argument is dat het onverstandig is dat vertrouwen aan de 
hoogste rechter te schenken. A l s we nagaan wat de beperkingen van het juridisch sys
teem zijn, zo merkt een andere commentator op, dan moeten we ons realiseren dat rech
ters niet alleen vergissingen zullen maken, maar dat ze soms ook zullen bezwijken voor 
de druk die uitgeoefend wordt door de volksvertegenwoordiging en de publieke opinie 
om beperkingen van de uitingsvrijheid toe te staan die eigenlijk uitgesloten zouden moe
ten z i j n . , M 'Met alle eerbied gezegd', zo formuleerde ten onzent Donner deze gedach
te, 'rechters zijn als categorie niet minder rare stoethaspels dan pol i t ic i , ambtenaren of 
professoren en hun horizon is even beperkt en onzeker als die van iedereen. ' 1 5 5 Sterker 
nog, aldus E l y , 

judges hy and large are drawn from the sarne political and social ranks as elected officials, and 
are subject to rnany of the same anxieties. If [history] teaches us anything, it is that atlernpls to 

het maken van opiniërende afwegingen die hem door 94 Gw j° 10 EVRM geboden wordt nauwelijks benut 
en zich beperkt tot een uiterst marginale toetsing van de wet in het licht van de in het tweede lid van art. 
10 EVRM geformuleerde doelcriteria, 

152 Vgl. voor de aardigheid rechter Potter, concurring in Jacobeltis v. Ohio, 378 U.S. 184 (1964), 197: 'I 
shall not today attempt to define [hard-core pornography] and perhaps I could never succeed in intelli
gibly doing so. But I know it when 1 see it'. 

153 Neier (1979), p. 140. Het argument werd overigens door rechter Frankfurter gemaakt in zijn meerderheids
opinie in Beauharnais v. Illinois (zie hoofdstuk 7, § 7), 343 U.S. 250 (1952), 263/4: 'Every power may 
be abused, but the possibility of abuse is a poor reason for denying Illinois the power to adopt measures 
against criminal libels sanctioned by centuries of Anglo-American law, "While this Court sits" it retains 
and exercises authority to nullify action which encroaches on freedom of utterance under the guise of pu
nishing libel.' 

154 Bollinger (1986), p. 78. Zo ook Emerson (1970), p. 9. 
155 Donner (1984), p. 490, 4Wij moeten oppassen', aldus Dormer, 'en de rechter niet tot orakel van het recht 

te willen maken,' Het is in discriminatiezaken daarom zeer de vraag of we de vragen van geoorloofd of 
ongeoorloofd onderscheid wel aan de rechter over moeten laten. Vgl. ook Leijten (1993), p. 11: 4het aan
tal vervelende karakters onder rechters zal wel geen afwijking naar beneden laten zien in vergelijking met 
het algemeen gemiddelde. Jongen, wat heb ik daar, naast schitterende figuren, een zuurpruimen, fatsoens
rakkers en pietjes-precies meegemaakt, om van de kribbebijters, de nijdassen en de frikken nog maar niet 
te spreken.' 
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evaluate the threat posed by the communication of an alien view inevitably become involved 
with the ideologscal predispositions of those doing the evaluating.1'"*6 

Rechters hebben natuurlijk wel een specifieke deskundigheid die te maken heeft met hun 
juridische training, maar er is nauwelijks reden aan te nemen dat de daarmee ont
wikkelde professionele houding hen minder vatbaar zou maken voor emotionele beïn
vloeding: 

Rechters zijn misschien voor andere prikkels vatbaar dan Jan Modaal, maar waarom zonden ze 
minder vatbaar zijn? De geschiedenis is in ieder geval vol voorbeelden van rechters die hun 
angsten voor het gepeupel, voor anarchisten of revolutionairen, voor vakbonden, voor aanhan
gers van een andere vorst of een ander geloof, enzovoorts niet konden bedwingen. Waarom zou 
het nu anders zijn? 1 5 7 

Daar komt nog bij dat in concrete gevallen de waarde van vrijheid van meningsuiting 
makkelijk uit het oog verloren kan worden. Het gaat per slot van rekening om een tame
lijk abstracte waarde, zeker in vergelijking met de concrete kwaden die wetgevers op het 
oog hebben als ze meningsuiting aan banden leggen. ' 5 8 

Volgens de dominante Amerikaanse opvatting is het daarom gevaarlijk om het aan de 
rechter over te laten in ieder afzonderlijk voor hem liggend geval te beoordelen of een 
beperking van het grondrecht op vrijheid van meningsuiting in het licht van andere be
langen gerechtvaardigd kan worden. Ad hoe balancing het afwegen van de concurre
rende publieke en private belangen die in de omstandigheden in kwestie een rol spe
l e n i 5 y — is volgens de heersende Amerikaanse leer uit den boze. En dat des te meer 
omdat het afwegen van alle relevante belangen de rechter ertoe zou kunnen brengen zijn 
onafhankelijkheid minder serieus te nemen. Immers 

[o]nce the Court announces that its Standard is simply an open-ended examination of al! rele
vant considerations to determine whether the weight in favor of suppression is greater than the 
weight against it, a conclusion that the legislature's attempt to weigh al! relevant considerations 
has been inadequate may be too impolitic to swallow.160 

Geen ad hoe balancing dus, en dat betekent ook dat we volgens deze opvatting de 
kwalijke gevolgen van discriminerende meningsuiting voor l ief moeten nemen. Niet dat 
die kwaden ontkend worden, integendeel, Maar constitutioneel recht is nu eenmaal geen 

156 Ely (1980), p. 112. Vgl. Ely (1975), p. 1501. Opvallend in dit verband is dat het in de periode direct na 
de Red Seare leden van de uitvoerende macht waren, en niet de rechters, die zich als eersten boven de 
anti-communistische hysterie verhieven. Vgl. Murray (1955), p. 272/3. 

157 Griffith (1995), p. 1361. Vgl. de voorzichtig geformuleerde waarschuwing van Remmelink (1994), p. 78: 
Doorgaans Ís het prettig dat rechters de hun gelaten ruimte kunnen gebruiken om het recht met de tijd 
rnee te laten evolueren. Maar rnet voorschriften 'waaraan een politieke kant zit' — en Remmelink noemt 
hier bijvoorbeeld Yhlc-e Sr — 'is altijd voorzichtigheid geboden, opdat aan het verwijt aan de rechterlijke 
macht van politieke bevooroordeeldheid of klasserechtspraak geen kans wordt gegeven.' 

158 Vgl. Emerson (1970), p. 9/10; Schauer (1981), p. 304; Smolla (1992), p. 41; Scanion (1990), p. 337/338. 
159 Barenblatt v. United States, 360 U.S. 109 (1959), 126, gecit. in Greenawalt 1989, p. 222. 
160 Greenawalt (1989), p. 222. Vgl. Ely (1980), p. 108. Zie ook Shapiro (1966), p. 76-105: afwegen werkt in 

de hand dat de wetgever niet meer voldoende gecontroleerd wordt. Vgl. de kritische aantekeningen van 
Smolla (1992), p. 41. 
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politieke filosofie: het dient rekening te houden met het feit dat de normen en beginselen 
die het formuleert moeten worden toegepast in een systeem waarin feilbare mensen het 
voor het zeggen hebben. 1 6 1 

Zoals onze grote strafrechtsgeleerde Simons het ruim een eeuw geleden formuleerde: 
natuurlijk kan uit de verspreiding van een geschrift gevaar voor de maatschappij ont
staan, maar men moet oppassen die kwaal niet te wil len genezen door een nog gevaarlij
ker geneesmiddel, namelijk: bepaalde mensen de bevoegdheid geven ' om uit te maken, 
welk geschrift gevaarlijk, welk daarentegen nuttig of onschadelijk is*. Immers, 

Zoolang 't gevaar dreigt, en daaraan zal wel nooit zijn te ontkomen — dat de personen met 
die schifting beiast, zelfs daar, waar zij, gelijk in de Duitsche wet, aan vrij scherpe bepalin
gen zijn gebonden, vooral in tijden van gisting, voor schadelijk houden, wat met hun mee
ning strijdt; zoolang zal, in 't belang der maatschappij, die recht heeft om alles te hooren, alle 
meeningen te leeren kennen; in naam van den vooruitgang, die slechts mogelijk is, wanneer al 
het bestaande vrij en onbelemmerd aan een kritiek kan worden onderworpen; ieder wetsvoor
schrift moeten worden veroordeeld, dat den eenen mensch in zijne vrije gedachtenuiting aan de 
opvatting van den anderen bindt.5 6 2 

In dit verband mag men tenslotte ook niet vergeten worden dat bij onderdrukking van ra
cistische meningsuitingen de voor de rechter verschijnende personen leden van 'onpopu
laire minderheden' zijn respectievelijk mensen die dingen hebben gezegd die verwant
schap vertonen met wat die onpopulaire minderheden zeggen. Het negatieve beeld dat de 
rechtstoepasser van de partijen heeft, zal er naar alle waarschijnlijkheid toe leiden dat er 
fouten van een bepaald soort gemaakt zullen worden, namelijk; fouten aan de kant van 
een teveel aan onderdrukking en niet fouten in de zin van een teveel aan vr i j la ten/ 6 3 

161 Zie Siinstein (1993), pp. 147, 150-1; 'a constitutional system of free expression should place a high pre
mium on judicial administrability as well as on substantive plausibility [...J ad hoc determinations of the 
harm from speech pose extremely high risks. [A] large goal of constitutional law is to respond to the in
stitutional risks of ad hockery [...| [Cjonstitutional law is not political philosophy.' Vgl. Schauer (1981), 
p. 305-7. 

162 Simons (1883), p= 21. (Overigens spreekt Simons in deze passage over het gevaar van het verlenen van 
bevoegdheden tot het uitoefenen van preventieve censuur en niet over bevoegdheden tot repressie achter
af.) Simons conclusie houdt een soort clear and present danger-test in: 'straffeloos blijft elke openbaring 
van eene opinie als zoodanig; strafbaar is alleen die openbaring van gedachten, welke een onmiddellijken 
aanval tegen eenig rechtsgoed inhoudt/ (p. 24) Vgl. de bekende woorden van Jefferson: 'that to suffer the 
civil magistrate to intrude his powers into the field of opinion and to restrain the profession or propaga
tion of principles on supposition of their ill tendency is a dangerous fallacy, [...) because he being of 
course judge of that tendency will make his opinions the rule of judgement, and approve and condemn 
the sentiments of others only as they shall square with or differ from his own; that it is time enough for 
the rightful purposes of civil government for its officers to interfere when principles break out into overt 
acts against peace and good order.' Fragment uit zijn Bill for Establishing Religious Freedom, in: Levy 
(1996), p. 329-30. 

163 Aldus Schauer (1985), p. 377. In strafvorderingszaken waar het recht van verdachten op een eerlijk proces 
in het geding is, zijn die speciale kenmerken nog prominenter aanwezig. 'Virtually every case involving 
constitutional criminal procedure involves a fairly unattractive claimant of the constitutional right.'(id.) 
Vgl. Leijten (1993, p. 92-3), die het belang van strenge handhaving van rechten van verdachten ziet in de 
noodzaak compensatie te bieden voor de geringe verdraagzaamheid die deze individuen van nature ten 
deel valt. Ook het feit dat de publieke opinie geneigd is prioriteit te geven aan effectieve misdaadbestrij
ding zal de rechter beïnvloeden, Vgl. Griffith (1995), p. 1360: 'Ook in de moderne tijd en ook in Ne
derland komt het wel eens voor, dat rechters blijk geven van wat men een *over-gouvemementele' 
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De conclusie die het Amerikaanse recht lijkt te trekken is dat de rechter zo weinig moge
lijk ruimte gelaten moet worden om te manoeuvreren. *|"W]e must [...] extend the boun-
dary of the realm of protected speech into the hinteriands of speech in order to minimize 
the potential harm from judicial miscalculation and misdeeds. ' 1 6 4 W e moeten met ande
re woorden op het ergste voorbereid z i j n 1 6 ' en principes vermijden die alleen te ver
trouwen zijn als ze worden gehanteerd door mensen die net zo denken als w i j . 1 6 6 

Vandaar dat het recht op vrijheid van meningsuiting een recht in emfatische zin moet 
zijn, dat pas beperkt mag worden ais onomstotelijk vaststaat dat die beperking noodzake
lijk is om een direct dreigend kwaad van substantieel gewicht te voorkomen. Het Suprè
me Court, zo zou je dat centrale leerstuk kunnen bezien, doet aan een vorm van instituti
onele zelf-binding: de zittende leden zeggen als het ware tegen zichzelf 4that this Court, 
for ail its wisdom, should not depend on that wisdom being perpetuated in a differentiy 
constituted Cour t . ' 1 6 7 

7, Het einde zoek? 

Is het pleidooi tegen beperking van racistische meningsuiting met deze aanvullende over
peinzingen over de rol van de rechter uiteindelijk ook overtuigend? Een nuttige waar
schuwing is het zeker. Op z 'n minst maakt het de noodzaak aannemelijk van voldoende 
precieze delictsomschrijvingen die het altijd aanwezige gevaar moeten minimaliseren van 
een al te enthousiaste bestrijding van de verkeerde opvattingen, Maar verder? Omdat ik 
in het slothoofdstuk nog uitgebreider op die vraag terug kom, w i l ik hier slechts twee op
merkingen maken. 

O m te beginnen mag niet vergeten worden dat het besproken hellend-vlakargument 
gebaseerd is op een afweging van risico's. Het probeert de bewijslast om te draaien door 
te claimen dat het gevaar van censurerende overheden veel groter is dan het gevaar van 
onbeperkte racistische stemmingmakerij. Maar het doet geen enkele moeite om de voor 
dat oordeel vereiste vergelijking te maken: het zegt niets over het gevaar van racistische 
meningsuiting en gaat bovendien voorbij aan de mogelijkheid dat er andere redenen zijn 
voor het verbieden van racistische meningsuiting dan haar vermogen racistische attitudes 
te verspreiden, 1 6 8 

houding zou kunnen noemen: ze lijken het voordeel van de twijfel niet zozeer aan de verdachte als wel 
aan het OM en de politie te geven. Zo is het bijvoorbeeld moeilijk de dagelijkse onthullingen van de 
Enquêtecommissie Opsporingsmethoden te volgen zonder je wel eens af te vragen of de Nederlandse 
rechters niet een tijdlang te goedgelovig zijn geweest/ Veel scherper nog Naeyé en Schalken (1996), p. 
205: 'Wij zullen onder ogen moeten zien dat de rechtsstatelijke vooronderstelling dat de rechter op een 
kritische manier naar een grensoverschrijdende politiepraktijk zou kijken, niet juist is gebleken. [..,] 
Binnen de zittende magistratuur overheerst [,..] toch een mentaliteit van: "Is het allemaal wel zo erg? De 
politie behoort nu eenmaal ruimte voor misdaadbestrijding te krijgen, dus moeten wij niet moeilijk doen 
over punten en komma's".' Zie in dit verband ook Rozemond (1997a). 

164 Bollinger (1986), p. 78 (die hier niet zijn eigen, maar de dominante opvatting weergeeft). 
165 Vgl, Blasi (1985), p. 449/50: 'the overriding objective at all tirnes should be to equip the First Amend-

ment to do maximum service in those historica! periods when intolerance of unorthodox ideas is most 
prevaient and when governments are most able and most likely to stifle dissent systematicalïy. The First 
Amendment [...J should be targeted for the worst of tirnes'. Vgl. Bollinger (1986, p. 193) over 'the for-
tress model'. 

166 Dworkin (1996), p. 225. 
167 V g l Schauer (1985), p. 374 
168 Dat is niet helemaal een juiste weergave van de wijze waarop de Amerikaanse rechter zo'n probleem aan-
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Ook los daarvan kan men betwijfelen of aannemelijk is gemaakt dat het argument van 
Decker, hoe zwak het logisch gezien ook mag zi jn, dicht in de buurt komt van een ade
quate beschrijving van hoe de wereld feitelijk werkt . 1 6 9 Slaagt het argument er in om 
plausibel te maken dat er inderdaad een ernstig te nemen gevaar bestaat dat het verlenen 
van de bevoegdheid aan de overheid orn racistische meningsuiting te bestraffen zal leiden 
tot de onderdrukking van ideeën die louter onaangenaam zijn voor de machthebbers? 
Maak je dat wel aannemelijk door te wijzen op het evidente feit dat misbruik onvermij
delijk is? 

Laat er geen misverstanden over bestaan: fouten zullen uiteraard altijd gemaakt wor
den, Het zal daarom ook niet moeilijk zijn om voorbeelden te vinden van rechterlijke 
dwalingen of van vergissingen van vervolgingsinstanties. De neiging tot afglijden kan 
zelfs geïllustreerd worden met behulp van gevallen waarin antiracismebepalingen of 
soortgelijke reguleringen zich keren tegen de minderheden die ze eigenlijk zouden moe
ten beschermen. Voorbeelden die in dat verband vaak genoemd worden betreffen onder 
andere (i) de wetsbepaling van Illinois die in Beauharnais v. Illinoism grondwettig 
werd verklaard en die haar oorsprong weliswaar vond in rassenrellen, maar eind jaren 
dertig vooral van stal werd gehaald om Jehova's het leven zuur te maken; 1 7 3 (ii) de 
Engelse Race Relations A c t van 1965, die meteen ook werd gebruikt voor de vervolging 
en veroordeling van de Black Power voorman Micheal A b d u l Ma l ik en andere radicale 
zwarte activisten; 1 7 2 (iii) de naar het model van Catharine Mackinnon en Andrea Dwor-
kin geën tameerde anti-porno wetgeving in Canada, die onder haar eerste slachtoffers niet 
alleen verspreiders van feministisch-lesbische lectuur, maar ook Andrea Dworkin zelf 
had: twee van haar boeken werden op grond van de wet door Canadese douanebeambten 
geconfisqueerd; 5 7 3 en tenslotte (iv) de Pol icy on Discrimination and Discriminatory H a -
rassment van de University of Mich igan , die vooral gebruikt zou zijn om uitingen te be
straffen van zwarten en leden van andere traditioneel onderdrukte groepen. 1 7 4 In het 

pakt, Zoals al eerder gezegd en zoals in het vervolg nog duidelijker zal blijken erkent het Amerikaanse 
recht dat er categorieën van uitlatingen zijn die zo weinig met de zin en betekenis van het grondrecht te 
maken hebben of die 20 schadelijk zijn, dat ze zonder a! te grote problemen verboden mogen worden. 
Maar de behandeling die dat oplevert is zo beperkt en geformaliseerd dat zij niet kan overtuigen. Het 
komt erop neer dat de rechter aantoont dat racistische meningsuiting geen handelsreclame is, niet bestaat 
uit onware beledigende aantijgingen aan het adres van privé personen, niet obsceen is, noch kinderporno, 
dat het niet onder de categorie van 'fïghting words' valt en dat het ook geen directe opruiing is in om
standigheden waar gewelddadige reacties waarschijnlijk zijn. 

169 Zoals gesuggereerd wordt door Schauer (1985), p. 369-370 
170 343 U.S. 250 (1952). Vgl. hoofdstuk 5, § 3 en hoofdstuk 7, § 7. 
171 Zie de verwijzing daarnaar in Bevins v. Prindable, 39 F. Supp, 708 (1941), affd, 314 U.S. 573 (1941), 

713: The record shows that there are a score or more of cases against plaintiffs pending in the courts of 
Illinois each presenting an opportunity tor a speedy determination of the validity, meaning and proper ap-
plication of the statute in question in so far as plaintiffs rights are affected.' 

172 R .v. Malik, 1 Alk E .R. 582 (1968), aangehaald in Lasson (1987), p. 169. 
173 Strossen (1993), p. 1141 n. 171, vgl. p. 1145/6 en n, 188. 
174 Strossen (1990), p. 556-8. De regeling uit Michigan bood een indrukwekkende illustratie van de neiging 

om de terechte zorg voor het welbevinden van slachtoffers van discriminerende uitlatingen te laten uit
groeien tot het soort over-enthousiaste bestrijding van de foute mentaliteit dat bekend is gaan staan als 
politieke correctheid. De code was net als veel andere universitaire codes opgesteld n.a.v. een reeks racis
tische incidenten die de Amerikaanse universiteiten eind jaren tachtig plaagden, Hij moest ieder mogelijk 
slachtoffer van discriminatie beschermen tegen iedere denkbare vorm van stemmingmakerij en verbood 
dan ook iedere uitlating 'that stigmatizes or victimizes an indivsdual on the basis of race, ethnicity, reli-
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eerste deel hebben we bovendien kunnen zien dat een wet die bedoeld was om racisti
sche stemmingmakerij te bestrijden (art 137c Sr) door de rechter gebruikt is om onder 
andere kritiek op de staat Israël (Palestina comité) en een veroordeling van met intole
rantie geassocieerde opvattingen van uitverkoren-zijn (Circuit) te verbieden. Al lemaal 
aanwijzingen dat het inderdaad onmogelijk is een handhavingsapparaat met onderschei
dingsvermogen te creëren. 

Maar betekenen zulke voorbeelden ook, zoals bijvoorbeeld Emerson claimt, dat de er
varing leert 'that the limitations imposed on discussion, as they operate in practice, tend 
readily and quickly to destroy the whole structure of free expression' en dat zulke uit
zonderingen op het beginsel van vrijheid van meningsuiting niet in de hand te houden 
zijn en naar alle waarschijnlijkheid het beginsel zelf zullen opslokken? 1 7 5 

Het is niet moeilijk die c la im als overdreven van de hand te wijzen. Bi jna alle be
schaafde westerse landen kennen in hun recht bepalingen — vaak zeer raim geformuleer
de bepalingen die zich keren tegen racistische stemmingmakerij en, zo zou men kun
nen betogen, het is niet serieus vol te houden dat de vrijheid van meningsuiting daar 
heeft opgehouden te bestaan of ernstig bedreigd wordt . 1 7 6 

Maar misschien is dat een wat al te gemakkelijke reactie, die getuigt van een mis
plaatste zelfgenoegzaamheid ( 'wij doen het in Nederland helemaal zo slecht nog niet'). 
Misschien hebben we niet eens meer door waar het werkelijk om gaat als we het over 
vrijheid van meningsuiting hebben en wat er hier op het spel staat. Het behandelde hel-
lend-vlakargument is wat dat betreft ook hopeloos abstract en veel te weinig geconcen
treerd op wat er aan waarde verloren dreigt te gaan als meningsuiting aan banden wordt 
gelegd. In het volgende hoofdstuk probeer ik die leemte op te vullen door nauwkeuriger 
te kijken naar de in de Amerikaanse jurisprudentie ontwikkelde argumentatie voor een 
geprivilegieerde status van vrijheid van meningsuiting. Dat zal ik doen door een schets te 
geven van de ontwikkeling van de clear and present danger-test. 

gion, sex, sexual orientation, creed, national origin, ancestry, age, marital states, handicap or Vietnam-era 
veteran status, and that [..,] has [onder andere, TR] the purpose or reasonably foreseeable effect of interfe
ring with an individual's academic efforts, employment, participation in University sponsored extra-curri
cular activities or personal safety.' De regeling werd ongrondwettig verklaard in Doe v. Michigan, Zie 
721 F, Supp. 852 (1989), 868: 'While the Court is sympathetic to the University's obligation to ensure 
equal educational opportunities for ail of its students, such efforts must not be at the expense of free 
speech/ Vgl. Dambrod v. Central Michigan University, 55 F, 3d 1177 (1995), waarin de eveneens zeer 
mini geformuleerde 'discriminatory harassment policy' van de CMU ongrondwettig werd verklaard. In 
UWM Post v. Board of Regents of University of Wisconsin viel een zorgvuldiger geformuleerde en op in-
timidatie van individuen toegespitste regeling hetzelfde lot ten deel; zie 1991 U.S. Dist. LEXIS 14527, 
20: 'Content-based prohibitions such as that in the UW Rule, however well intended, simply cannot 
survive the screening which our Constitution demands,' 

175 Emerson (1970), p. 11, 
176 Vgl. Stefancic and Delgado (1993), p. 742; 'the experiences of Canada, Denmark, France, Germany, and 

the Netherlands countries whose commitment to freedom of inquiry arguably is comparable to that of 
the United States - imply that limited regulation of hate speech does not invariably cause deterioration of 
the respect accorded free speech. Citizens seem to regard anti-hate-speech laws as limited exceptions 
comparable to libel or official-secret rules necessary to preserve a decent society/ Zo ook Sunstein 
(1993), p. 15: iibe! on ethnic and racial grounds is prohibited in many flourishing democracies, with ap
parently little harmful effect on the system of free expression/ 
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H O O F D S T U K V I I 

De clear and present danger-test 

1* Inleiding 

In dit hoofdstuk besteed ik aandacht aan de ontwikkeling op basis waarvan het Suprème 
Court tot de overtuiging is gekomen dat er geen ideeën bestaan die als zodanig te ge
vaarlijk zijn om hun verkondiging vrij te laten. Dat is de ontwikkeling die startte met de 
formulering van de eïear and present danger-regél in 1919,5 De richting van die ontwik
keling werd bepaald door een aantal afwijkende opinies van de rechters Holmes en 
Brandeis over de ware betekenis van die regel, Die opinies zijn in de decennia daarna 
stap voor stap tot vaste jurisprudentie geworden, culminerend in Brandenburg v. Ohio 
(1969), waarin het Suprème Court oordeelde dat politieke pleidooien — in casu ging het 
om een racistische redevoering van een plaatselijke K u K l u x K l a n leider -- pas door de 
staat verboden mogen worden wanneer zij gericht zijn op het ophitsen tot of het voort
brengen van * imminent onwettig handelen' en tevens geacht kunnen worden direct effect 
te sorteren.2 

Het is zeker niet mijn bedoeling een omvattende schets van die ontwikkeling te ge
ven. Ik zal mij beperken tot de behandeling van een beperkt aantal arresten en vooral 
aandacht schenken aan de vorming en veel minder aan de verdere uitwerking van de 
doctrine, Toch zal die behandeling nogal uitgebreid zijn, Niet alleen omdat ik op zoek 
ben naar de vooronderstellingen en achterliggende ideeën en herhaaldelijk zal vragen of 
de gevonden antwoorden overtuigende argumenten leveren tegen de regulering van dis
criminerende meningsuiting, maar ook omdat zo n schets een mooie gelegenheid biedt 
om de lezer kennis te laten maken met de krachtige retoriek van het Amerikaanse vri j
heid van meningsuiting-libertarisme. Dat laatste betekent trouwens ook dat ik de vrijheid 
zal nemen om soms lange passages te citeren. 

Het zal blijken dat het uit de jurisprudentie te destilleren antwoord op de vraag waar
om vrijheid van meningsuiting de bescherming moet krijgen die door de ciear and pre-
sent danger-test geboden wordt, genuanceerder is dan men op grond van Deckers argu
ment zou kunnen verwachten. A l s men naar de jurisprudentie kijkt, en met name ook 
naar de oorsprong van het nauw met de ciear and present danger-regel verbonden idee 
van de geprivilegieerde status van vrijheid van meningsuiting (waarover meer in para
graaf 6), dan lijkt op z 'n minst één alternatieve argumentatielijn te ontwaren. Naast wan
trouwen in de overheid (de wetgever, het vervolgingsapparaat, de jury en de rechter) 
speelt ook een positief ideaal van democratische participatie een ro l . 3 Voor een deel be
tekent dat, dat de jurisprudentie in vergelijking met het consequentialistische argument 
van Decker een ruimere visie op de kosten van onderdrukking laat zien, waardoor de in 
het vorige hoofdstuk besproken risicoafweging van karakter verandert: niet zozeer over-

1 Schenck v. United States, 249 U.S. 47 (1919), 52. 
2 395 U.S. 444 (1969), 447. Zie hieronder § 8, 
3 Vergelijk Griffiths (1995), p. 1362 (die iets vergelijkbaars opmerkt over de Amerikaanse waardering van 

de juryrechtspraak: niet alleen wantrouwen, ook het positieve ideaal van politieke participatie speelt daar
bij een rol) 
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heidstirannie, maar het stil komen te liggen van het maatschappelijk debat over belangrij
ke publieke aangelegenheden is het gevaar dat dreigt. Voor een deel ontwaren we ook de 
contouren van een principiëler argument: de gedachte dat government hy consenf uit
sluit dat de overheid de bevoegdheid kan hebben om die instemming te manipuleren, 

Wat de implicaties van die ontwikkelingen zijn voor de strafbaarstelling van discrimi
nerende meningsuiting komt aan de orde vanaf paragraaf 7, bij de bespreking van Beau-
hamais v. Illinois — een arrest uit 1952 waarin het Suprème Court oordeelde dat de clear 
and present danger-test niet van toepassing was op groepslaster. Het zal blijken dat dit 
arrest, hoewel het officieel nooit herroepen is, nauwelijks nog enig gezag heeft. De Sko-
kie-rechters hadden dan ook weinig moeite om het beroep dat de gemeente Skokie erop 
deed te verwerpen. 

2» Politieke kritiek als strafbare poging 

Vlak na de Eerste Wereldoorlog was rechter Holmes de schrijver van een aantal opinies 
voor het Suprème Court in zaken waarin pacifisten terecht stonden wegens overtreding 
van de Espionage Act uit 1917. Deze gelegenheidswet stelde onder andere strafbaar het 
opzettelijk veroorzaken van insubordinatie, gebrek aan loyaliteit of muiterij binnen het 
leger, alsook het opzettelijk belemmeren van de wervings- en inlijvingsactiviteiten van 
het leger in tijden van oorlog. 5 

In de eerste van die zaken, Schenck v. United States, stond de grondwettigheid ter dis
cussie van een veroordeling tot zes maanden wegens de verspreiding van een aan dienst
plichtigen gericht pamflet. 6 In het pamflet werd betoogd dat de dienstplicht in strijd was 
met het verbod op dwangarbeid en slavernij uit het 13e amendement en werden de gea
dresseerden nadrukkelijk aangespoord om voor hun rechten, in het bijzonder hun recht 
om lucht te geven aan hun bezwaren tegen de dienstplicht, op te komen. Holmes bleek 
weinig moeite te hebben om uit die feiten af te leiden dat het hier een strafbare poging 
tot obstructie van de rekruteringsinspanningen betrof; de bedoelingen van de pamflet
schrijvers waren duidelijk en de door hun gebruikte woorden waren geëigend de beoogde 
effecten teweeg te brengen, en in zo 'n geval is het onzin, aldus Holmes, om aan te ne
men dat strafbaarheid succes vereist. 

W e l benadrukte Holmes dat het feit dat de uitlatingen in oorlogstijd waren gedaan 
doorslaggevend was voor hun strafbare karakter. En in een nadere overpeinzing over dat 
gegeven formuleerde hij bijna terloops het beginsel dat een centrale rol in de vrijheid
van-meningsuitingjurisprudentie zou gaan spelen: 

The question in every case is whether the words used are osed in snch circumstances and are 

4 Het ideaal van 'government by consent' is neergelegd ïn de Amerikaanse Onafhankelijkheidsverklaring: 
om de onvervreemdbare rechten van mensen op life, liberty and the pursuit of happiness' te beschermen, 
'governments are instituted among Men, deriving their just powers from the consent of the governed/ 

5 De repressie onder het regime van deze wet was enorm. De wet leidde binnen een jaar tot zo'n 2000 ver
volgingen, waarvan er bijna 900 resulteerden in een veroordeling. Dat de oorïogshysterie en de angst voor 
revolutionair-socialisten de gemiddelde Amerikaan (wetshandhaver, jurylid, rechter) volstrekt ontoereke
ningsvatbaar maakte blijkt uit de schets die Chafee van deze vervolgingen geeft. Zie het tweede hoofdstuk 
{War Time Prosecutions) van Chafee (1941), met name p. 51-79. 

6 Schenck v. United States, 249 U.S. 47 (1919). De informatie over de strafmaat ontleen ik aan Smolla 
(1992), p, 98. 

196 



of soch a nature as to create a dear and present danger that they wül bring aboot the substan-
live evils that Congress has a right to prevent, lt is a question of proximity and degree.7 

Vrijheidslievende mensen klinkt dat natuurlijk als muziek in de oren, maar de formule 
leek niet bedoeld als een nieuwe test, Dat, althans, kan afgeleid worden uit het feit dat 
de veroordeling van Schenck intact werd gelaten. 

Steun voor dat vermoeden kan ook gevonden worden in het arrest dat een week later 
gewezen werd, Debs v. United States? In deze zaak werd de socialistische presidents
kandidaat Eugene Debs tot tien jaar gevangenisstraf veroordeeld. H i j had namelijk in een 
redevoering laten doorschemeren partij te kiezen voor de pacifisten die onder de Espio-
nage Ac t bestraft waren voor, zoals hij zei , hun poging de weg te plaveien naar een bete
re toekomst voor de mensheid. In zijn verdediging ten overstaan van de jury had hij geen 
twijfel laten bestaan over zijn stellingname: 'I have been accused of obstructing the war. 
I admit it. Gentlemen, I abhor the war. I would oppose the war i f I stood alone. ' 9 

Ook hier was er net als in de Schenck-zaak hooguit sprake van een zeer ver verwij
derd gevaar dat de uitlatingen zouden leiden tot een daadwerkelijke frustratie van de in
spanningen van de overheid om een leger op de been te brengen. E r was ook geen spra
ke van direct aanzetten, maar hooguit van zijdelingse hints en vage toespelingen. Dat de 
gedane uitlatingen strafbaar waren stond voor Holmes echter vast op grond van hetzelfde 
soort overwegingen als hij in Schenck gebruikt had: de gebezigde woorden waren ertoe 
geëigend anderen ertoe te brengen de inspanningen van de overheid tegen te werken (dat 
w i l zeggen: ze hadden dat gevolg *as their natural tendency and reasonably probable ef
fect') en het was niet onredelijk van de jury om aan te nemen dat Debs die woorden ge
bruikt had met de bedoeling dat gevolg teweeg te brengen. 5 0 

Op dezelfde dag als Debs werd ook Frohwerk v. United States11 gewezen, waarin 
het Suprème Court zijn fiat gaf aan een veroordeling tot 10 jaar wegens poging tot be
lemmering van de rekrutering door middel van het schrijven van een serie artikelen in de 
M I S S O U R I S T A A T S Z E I T U N G . In die artikelen werd onder andere stelling genomen tegen 
de oorlog en werd op een weliswaar niet goedkeurende, dan toch vergoelijkende manier 
over dienstweigering gesproken. Ook hier wees Holmes erop dat het strafbare karakter 
afhangt van de omstandigheden waarin de uitlatingen zijn verspreid. Hi j maakte boven
dien duidelijk het oordeel van de vervolgende instanties daarover slechts uiterst margi
naal te wil len toetsen: op basis van het dossier, aldus Holmes, 'it is impossibie to say 
that it might not have been found that the circulation of the paper was in quarters where 
a little breath would be enough to kindie a f lame. ' 1 2 Over clear and present danger 
werd door Holmes in deze arresten niet meer gesproken, 

7 249 U . S . 47, 52, 
8 249 U.S.211. 
9 249 U . S . 211, 214« 
10 249 U . S . 211, 216, Debs kreeg na drie jaar gratie, maar hij was zijn Amerikaans staatsburgerschap voor™ 

goed kwijt. Zie Chafee, p. 84, n. 89. 
11 249 U . S . 204, 
12 249 UJS. 204, 209. 
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3, The best test of the troth 

Dat veranderde een half jaar later, in Abrams v. United States De verdachten in deze 
zaak hadden pamfletten verspreid waarin de interventie van Amerikaanse troepen in Rus
land als barbaarse kapitalistische misdaad werd veroordeeld en waarin ter bescherming 
van de Russische revolutie werd opgeroepen tot een algemene staking en in het bijzonder 
tot stakingen in de wapenindustrie, Z i j werden tot 20 jaar gevangenisstraf veroordeeld 1 4 

wegens samenspanning tot overtreding van de Espionage Ac t van 1918, die onder andere 
strafbaar stelde het aanzetten tot of bepleiten van productievermindering van voor de 
oorlogsinspanning onmisbare zaken. 1 5 Het Suprème Court bevestigde de veroordeling, 
maar Holmes kon zich daar dit keer niet mee verenigen en schreef een, in meerdere op
zichten opvallende, afwijkende opinie, 

Rechter Clarke, die voor de meerderheid schreef, veegde het beroep dat verdachten op 
de vrijheid van meningsuiting hadden gedaan meteen van tafel. De stelling dat hun han
delen beschermd werd door het eerste amendement was volgens hem al afdoende behan
deld en weerlegd in Schenck. De andere klacht van de verdachten, dat de bewezen ver
klaarde feiten onvoldoende waren om de veroordeling te schragen, werd even resoluut 
verworpen. 

De inhoud van de pamfletten liet aan duidelijk dan ook niets te wensen over. A l s je 
de arbeiders oproept tot een algemene staking als antwoord op de Amerikaanse interven
tie in Rusland, dan is het zo klaar als een klontje dat je opzet erop gericht is om mensen 
zover te krijgen dat ze zullen proberen de oorlogsinspanningen van de overheid te frus
treren/ 6 De tegenwerping dat dit helemaal de bedoeling niet was en dat men louter een 
bijdrage wilde leveren aan de zaak van de Russische revolutie kon ook niet helpen: men
sen worden geacht de gevolgen die van hun handelen te verwachten zijn beoogd te heb
ben en er verantwoordelijk voor te z i jn . 1 7 

Holmes was het met geen van beide poten van het arrest eens en hij had twee min of 
meer technisch-juridische argumenten om zijn standpunt te schragen. Het eerste argument 
stelde dat, anders dan de meerderheid meende, het opzet waar de wet over sprak strikt 
geïnterpreteerd moest worden: vereist was het oogmerk om de oorlogsinspanning te frus
treren en dat oogmerk was niet bewezen door erop te wijzen dat de verdachten hadden 
moeten beseffen dat die frustratie een mogelijk en voorzienbaar gevolg van hun handelen 
was. Anders zou bijvoorbeeld iedere patriot die betoogt dat de staat beter een ander type 
bommenwerper kan kopen onder het bereik van de wet komen als zou blijken of met 
grote waarschijnlijkheid voorspeld kon worden dat dit alternatief het tand op een ernstige 
achterstand in de oorlog zou zetten. 

13 250 U.S. 616 (1919). 
14 In november 1921 werden de veroordeelden vrijgelaten op voorwaarde dal zij op eigen kosten naar Rus

land terug zouden keren. Zie Chafee, p. 140, n. 43. 
15 De met deze wel ingevoerde amendementen op de 1917-wef waren volgens de wetgever noodzakelijk om

dat de laatste teveel ruimte liet aan lthe individual casual or impulsive disloyal utterance'. Onder de nieu
we bepalingen was er ook een die strafbaar stelde het uiten van 'disloyal, profane, scurrilous, or abusive 
language, or language intended to cause contempt scorn, contumely or disrepute as regards the form of 
the United States; or the Constitution'. De wet werd daarom ook wel aangeduid als de Sedition Act 1918. 
Zie Chafee (1941), p. 39-41. De 1918-amendementen werden in 1921 ingetrokken. 

16 250 U.S. 616, 622-623, 
17 250 U.S. 616,621. 
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Maar er was nog een belangrijker aspect aan de zaak, aldus Holmes ' tweede argument, 
en dat betrof de clear and present danger test. De meerderheid had blijkbaar niet begre
pen wat de in Schenck geformuleerde test inhield: 4It is only the present danger of imme-
diate evil or an intent to bring it about that warrants Congress in setting a l imit on the 
expression of opinion. ' We lnu , dat zo 'n onbetekenend pamflet van een verhit stel anar
chistische sukkels een werkelijk gevaar zou kunnen vertegenwoordigen was een zotte 
veronderstelling. 1 8 Weliswaar zou een poging om een dergelijk gevaar te creëren ook 
strafbaar zijn, maar zoals het eerste argument had getoond was het voor strafbare poging 
vereiste oogmerk niet aanwezig. 3 9 

Holmes had het daarbij kunnen laten, maar hij was niet tevreden met het aldus bereik
te resultaat. In het licht van de opgelegde straf twintig jaar was dat ook goed te be
grijpen. Die straf zou niets van haar buitensporigheid verliezen als wel bewezen zoo zijn 
dat verdachten het verlangde oogmerk hadden en dus een strafbare poging verweten kon 
worden: 

even if I am technically wrong, and enough can be squeezed trom these poor and puny anony-
rnities to tum the color of the legal iitmus paper [...] the most nomina! punishment scerns to me 
al! that possibly could be inflicted.2 0 

Dat de opgelegde straf zo extreem was toonde dat de verdachten niet bestraft werden 
vanwege de hun ten laste gelegde handelingen, maar omdat ze er de verkeerde opvattin
gen op nahielden. Op zich is dat begrijpelijk, aldus Holmes, A l s je overtuigd bent van je 
eigen gelijk en je het als je plicht ziet om een bepaald beleid te realiseren, lijkt het voor 
de hand te liggen om meningsuitingen die met jouw projecten spotten of ze kunnen be
dreigen te onderdrukken. Maar , aldus een van de meest geciteerde passages uit de juris
prudentie, 

18 Vgl. voor een interessante kritiek op deze bagatellisering van de dreiging die van dit soort pamfletten uit
ging: Wigmore (1920). Volgens Wigmore is Holmes dissent 'schocking in its obtuse indifference to the 
vital issues at state in August 1918' (p. 545), met name vanwege de blindheid voor het feit dat een ade
quate bevoorrading van de Amerikaanse troepen en dus het verloop van de oorlog volledig afhankelijk 
was van een goedlopende productie van wapens en munitie, en dat in omstandigheden waarin alles op al
les gezet moest worden om de vereiste productieniveaus te halen 4[t]here was danger in a single day's 
lapse at a single factory or a single work bench' (p. 549). 

19 250 U.S. 616, 627. In WO II werd Holmes' constructie door het SC gebruikt om een veroordeling o.g.v. 
de Espionage Ac? 1917 te vernietigen. Die zaak betrof een pro-Duitse pamfletschrijver die tot vijfjaar cel 
was veroordeeld wegens het verspreiden van pamfletten waarin hij o.a. had opgeroepen de oorlog tegen 
Duitsland en Japan om te vormen tot een oorlog van het blanke ras tegen de andere rassen. Onder verwij
zing naar Holmes' dissent in Abrams oordeelde het SC (i) dat de wet over 'willfully' sprak en dat dit 
woord, 'when viewed in the context of a highly penal statute restricting freedom of expression, must be 
taken to mean deliberately and with a specific purpose to do the acts proscribed by Congress' en (ii) dat 
bovendien vereist was 'a clear and present danger' dat de gevreesde kwaden gerealiseerd zouden worden. 
Zie Hartzel v. United States, 322 U.S. 680 (1944), 686-687. in zijn mede door Frankfurter, Jackson en 
Douglas ondertekende dissent ging Reed gek genoeg geheel voorbij aan dat tweede punt. Hij wees er 
slechts op dat er volgens hem genoeg bewijs was ooi het verlangde opzet aan te nemen, Weliswaar was 
er geen sprake van directe opruiing, maar, aldus Reed, het is zeer onwaarschijnlijk dat de wetgever 'was 
merely concerned with crude attempts to undermine the war effort but gave free play to less obvious and 
more skillful ways of bringing about the same mischievous results/ Zie 322 U.S. 680, 691. 

20 250 U.S. 616, 629. 

199 



when men have realized that time has upset many fighting faiths, they may come to believe 
even more than they believe the very foundations of their own conduct that the ultimate good 
desired is better reached by free trade in ideas, that the best test of truth is the power of the 
thought to get itself accepted in the competition of the market; and that truth is the only ground 
upon which their wishes safely cao be carried out. That, at any rate, is the theory of our Con
stitution. It is an experiment, as all life is an experiment [...'] While that experiment is part of 
our system 1 think that we should be eternally vigilant against attempts to check the expression 
of opinions that we loathe and believe to be fraught with death, unless they so imminently 
threaten immediate interference with the lawful and pressing purposes of the law that an imme
diate check is required to save the country [...] Only the emergency that makes it immediately 
dangerous to leave the correction of evil counsels to time warrants making any exception to the 
sweeping command, "Congress shall make no law abridging the freedom of speech."25 

De passage getuigt van een opvallende verschuiving ten opzichte van Schenck?1 Anders 
dan daar wordt de clear and present danger-iommle mi nadrukkelijk gepresenteerd als 
een test die bedoeld is om de vrijheid van meningsuiting de grootst mogelijke bescher
ming te bieden, 2 3 Wat Holmes ' opinie extra intrigerend maakt is dat het wel lijkt alsof 
die verschuiving zich pas tijdens het schrijven heeft voltrokken. Startend bij een formule
ring van de test in termen van een disjunctie (voor strafbaarheid is vereist 'een direct en 
duidelijk gevaar of het opzet dat teweeg te brengen') komt hij via het aanscherpen van 
het opzet vereiste en een overpeinzing inzake de strafmaat tot het inzicht dat je, om de 
vrijheid van meningsuiting voldoende recht te doen, op z 'n minst, om het zo maar te 
zeggen, een notie van een ondeugdelijke poging moet introduceren, 2 4 Het uiteindelijke 
resultaat is een veel strengere test in de vorm van een conjunctie: er moet niet alleen 
sprake zijn van het oogmerk bepaalde kwaden te produceren, maar tevens van omstan
digheden waarin de uitlatingen een direct en ernstig gevaar teweeg brengen, sterker nog: 
er moet sprake zijn van een noodsituatie, 

Maar maakte Holmes ook duidelijk waarom de bescherming zo ver zou moeten gaan? 
De nieuwe betekenis die de formule heeft gekregen doet denken aan de uitleg van M i l l 
dat 

even opinions lose their immunity when the circumstances in which they are expressed are 
such as to constitute their expression a positive instigation to some mischievous act. An opi
nion that com dealers are starvers of the poor, or that private property is robbery, ought to be 
unmolested when simply circulated through the press, but may justly incur punishment when 

21 250 U.S. 616,630/1. 
22 Zie over de mogelijke invloed van Learned Hand op deze omslag: Gunther (1975) (met in de appendix 

opgenomen de briefwisselingen die Learned Hand voerde met Holmes en Chafee). Vgl. ook Gunther 
(1994), p. [61 e.v. 

23 Om onduidelijke redenen ging Meikïejohn (1948, p, 43-45) in zijn scherpe kritiek op de clear and present 
danger test volledig voorbij aan die verschuiving en bleef hij Holmes aanvallen op zijn formulering in 
Schenck. Omgekeerd deed Chafee (1941, p. 86) het juist voorkomen alsof Holmes reeds in Schenck over
tuigd was van de speciale waarde van vrijheid van meningsuiting, 

24 De notie van een ondeugdelijke poging is gebaseerd op de gedachte dat slechte bedoelingen alleen geen 
strafbare poging kunnen maken. Vgl. Chafee (1941), p. 46 (het afschieten van een pistool met het oog
merk om iemand die zich op 60 kilometer afstand bevindt dood te schieten) Zie ook HR 7 mei 1907, W 
8372 (proberen je man te vergiftigen door hem een aftreksel van koperen centen te laten drinken) en D E 
VOLKSKRANT 30 augustus 1994 (trachten de dood van je buurman te bewerkstelligen door hem te ver
vloeken en 'dood te bidden'), 
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delivered orally to an excited mob assembled before the house of a corn-dealer,23 

De hele passage van Holmes doet trouwens Mil l iaans aan. De zin over 'the best test of 
the truth' blijkt ook niet, zoals eerder gesuggereerd, een uitdrukking van relativisme 
Holmes probeerde niet een definitie van waarheid te geven in termen van de uitkomst 
van de markt maar eerder van optimisme. De suggestie is dat we er gerust op kunnen 
zijn dat de waarheid in het vrije debat zal zegevieren. 

Wat dat betreft doet de passage ook denken aan de beroemde woorden uit de A R E O P A -
G I T I C A van Mi l ton : 

And though all the windes of doctrin were let loose to play upon the earth, so Truth be in the 
field, we do injuriously by licensing and prohibiting to misdoubt her strength, Let her and Fal
sehood grapple; who ever knew Truth put to the wors, in a free and open encounter?26 

en aan Jefferson's rede bij de aanvaarding van zijn eerste termijn als president: 

If there be any among us who would wish to dissolve this Union or to change its republican 
form, let them stand undisturbed as monuments of the safety with which error of opinion may 
be tolerated, where reason is left free to combat it, 2 7 

Maar getuigt dat optimisme de overtuiging dat we normaal gesproken het corrigeren 
van slechte raadgevingen en kwaadaardige adviezen aan de markt kunnen overlaten 
niet van een naïeve en veel te rationalistische visie op de manier waarop overtuigingen 
en attitudes worden gevormd? 2 8 En is een dergelijk veriichtingsoptimisme niet helemaal 
misplaatst ais je het betrekt op racistische meningsuiting, 'which trades not in ideas but 
in pernicious and undeliberated passions'? 2 9 

Het kan zijn dat Holmes bedoelde dat dit optimisme nu eenmaal een postulaat van de 
democratie is, dat het eenvoudigweg verlangd wordt door het democratisch experiment 
dat het Amerikaanse volk met het aanvaarden van de constitutie begonnen is. E n inder
daad lijkt een democratie er van uit te moeten gaan dat de burgers normaal gesproken te 
vertrouwen zijn en dat we derhalve het corrigeren van slechte raadgevingen aan de tijd 
over moeten laten. Anderzijds zou men ook kunnen stollm dat die laatste aanname 
slechts een contrafactisch postulaat is van de ideal theory.'0 E n ais dat inderdaad het 

25 Mill (1859), p. 114. 
26 Milton (1644), p. 347. 
27 Jefferson, Tolerating Error of Opinion (fragment uit zijn First Inaugural Address, 1801), in: Levy (1996), 

p. 358. 
28 Vgl. bijvoorbeeld MacCIoskey (1970), p. 235; 'People are not fully rational, They are open to manipula

tion, influence by propaganda, and in general exposed to the skills of those who have an interest in in
fluencing their thoughts and actions. Society is not a philosophical society in which members cultivate the 
virtues of fairness and open-mindedness in attending to and assessing the various views advanced. Rather, 
it is a jungle in which some make it their interest to prey on the intellectual and moral weaknesses of 
others, and in which most of us need protection in some areas, for we are neither wise nor rational 
enough to protect ourselves all of the time.* 

29 Nimmer (1979), p, 332. Vgl. Lawrence (1990), p. 468/9: 'Racism is also irrational. Individuals do not 
embrace or reject racist beliefs as the result of reasoned deliberation.' 

30 Vgl. Rawls (1971). pp, 8 e.v., 244 e.v.v.. In de ideal theory wordt het na te streven ideaal geformuleerd, 
d.w.z.: het geheel van rechtvaardigheidsbeginselen dat zon heersen in een volmaakt rechtvaardige samen
leving, De ideal theory zegt echter niets over de wijze waarop omgegaan moet worden met feitelijk be-
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geval is, waarom zou dan het experiment dat gericht is op het in de theorie geschetste 
ideaal geen tegenwicht mogen bieden aan de in werkelijkheid werkzame niet-ideale 
krachten die een bedreiging vormen voor de verwezenlijking ervan? 

Die vragen laat ik rusten tot het slothoofdstuk. Ik w i l eerst kijken naar de verdere ont
wikkel ing die de hier geïntroduceerde visie krijgt en ik w i l vooral ook nauwkeuriger k i j 
ken naar de opvattingen waar Holmes en Brandeis (ook hij ondertekende Holmes ' dis
sent) zich tegen keerden: de opvattingen van de meerderheid van het toenmalige Sup
rème Court. Haar visie op de bevoegdheid van de wetgever om grenzen te stellen aan de 
vrijheid van meningsuiting kwam duidelijk naar voren in een arrest dat ruim vi jf jaar la
ter werd gewezen: Gitlow v. New York (1925) 3 1 

4, Abstracte gevaarzetting v. clear and present daiiger 

Nadat in 1901 president M c K i n l e y door anarchisten werd vermoord verklaarden veel sta
ten de oorlog aan de anarchisten. 3 2 New York beet in 1902 de spits af en kwam met 
een wet die model zou staan voor een hele serie van dergelijke wetten in andere staten. 
'Cr imina l anarchy' werd in die wet gedefinieerd als de leer dat het gevestigde staatsbe
stuur omvergeworpen moet worden door strijd en geweld, door het vermoorden van het 
staatshoofd of andere hoogwaardigheidsbekleders of door welk onwettig middel dan ook. 
Het verkondigen van die leer werd verboden, dat w i l zeggen: verboden werd het monde
ling of bij geschrift bepleiten van de plicht, de noodzaak of de wenselijkheid van het 
omverwerpen van het gevestigde staatsbestuur door middel van geweld of anderszins on
wettige middelen, 

De wet leidde een sluimerend bestaan tot zij eind 1919 uit het stof werd gehaald ter 
bestrijding van revolutionair-socialisten. 3 3 Benjamin Git low was zo 'n socialist. Hi j was 
verantwoordelijk voor de verspreiding van het L E F T W I N G M A N I F E S T O , waarin betoogd 

staande onrechtvaardigheden, zoals de onrechtvaardige strevingen van intoleranten, 
31 268 U.S. 652 (1925), 
32 Anarchisten hadden de jaren daarvoor flink huisgehouden, De Franse president Sadi Carnot werd bijvoor

beeld in 1894 door een Italiaanse anarchist vermoord, Elizabeth van Oostenrijk, de vrouw van Frans Jo-
seph K trof vier jaar later hetzelfde lot, en in 1900 was Umberto I van Italië het slachtoffer. 

33 Ook in Nederland werden nadat Troelstra in november 1918 duidelijk had gemaakt het voorbeeld van de 
Duitse revolutionair-socialisten te willen volgen, maatregelen genomen, Bij de wet van 28 juli 1920» Stb. 
619 (wet tot bestrijding van revolutionaire woelingen) werd bijv. het samenspanningsartikel 96 Sr uitge
breid. Maar er werd ook een lid aan toegevoegd dat bepaalde dat niet strafbaar is van wie blijkt 'dat zijn 
oogmerk enkel gericht is op het voorbereiden of bevorderen van staatkundige veranderingen in algemene 
zin,' Nederland leek wat dat betreft meer geneigd zich te beperken tot wat Chafee (1941, hoofdstuk 4, § 
1-3) aanvaardbare canspiracy-bep&ïmgm noemt, Vgl. ook Mols (1982), p. 71-73 en Eskes (1988), p, 67-
77. Überhaupt leek de Nederlandse benadering van revolutionaire opruiing liberaler en in ieder geval min
der hysterisch. Limburg (1890, p. 52, n. 3) had misschien gelijk waar hij Simons te veel goedgelovigheid 
verweet wat betreft het karakter van 131 Sr. Maar het blijft een feit dat de Nederlandse strafwetgever van 
1886 de strafbaarstelling van 'opruiende' uitlatingen aan enge grenzen wilde binden. 'Zoolang er noch 
aanslag noch zamenspanning bestaat, noch opruijing in den zin van art. 140(131)', aldus bijvoorbeeld de 
MvT bij de titel 'misdrijven tegen de veiligheid van de staat', 'zijn er slechts neigingen en voornemens 
waar te nemen, die de noodige kenteekenen van vasten wil en van voor den staat dreigend gevaar missen 
om strafbaar te wezen. Er bestaat geen genoegzame grond, om voor de in dezen titel omschreven misdrij
ven zoo ver van de algemeene beginselen af te wijken, dat enkel voorbereidende handelingen, door geen 
begin van uitvoering gevolgd, en nog minder een voorstel dat niet wordt aangenomen, met straffen zou
den worden bedreigd.1 Zie Smidt (1891), p. 15-16, 
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werd dat de klassenstrijd niet v ia de stembus gevoerd moest worden, maar door middel 
van revolutionaire massa-acties in fabrieken en bedrijven, met als uiteindelijk doel het 
ontfutselen van de macht aan de bourgeoisie, de vernietiging van de parlementaire demo
cratie en de vestiging van de dictatuur van het proletariaat. In 1919 werd Gi t low tijdens 
de beruchte november-razzia's in New 7 York samen met ruim vijfhonderd andere van ra
dicaal-socialistische sympath ieën verdachte personen opgepakt, Hij werd veroordeeld tot 
een straf van vijf tot tien jaar. 3 4 

Voor het Suprème Court betoogde Gi t low dat deze veroordeling in strijd was met zijn 
door de due proces s-hgp&ling van het veertiende amendement gegarandeerde recht op 
vrijheid van meiiingsuiting. Zi jn manifest bevatte immers geen directe aansporingen, 
maar hield slechts een algemeen en abstract pleidooi in inzake de wenselijkheid van een 
economische en politieke omwenteling, E r was geen sprake van 'direct incitement\ maar 
louter van 'abstract advocacy'. Bovendien, aldus het tweede door Gi t low naar voren ge
brachte punt: er ging geen enkel direct gevaar van de publicatie uit. 

Zoals in paragraaf 1 van hoofdstuk 5 al kort werd aangestipt, aanvaardde het Suprème 
Court de suggestie dat de vrijheid van meningsuiting behoort tot de vrijheden die via de 
due process-bepaling van het veertiende amendement beschermd zijn tegen inbreuken 
door de staten. Maar volgens de voor de meerderheid schrijvende Sanford moest het ma
nifest wel degelijk als opruiend aangemerkt worden — zei het dat hij zonder nadere uitleg 
de grens tussen wat toelaatbare meningsuiting en wat 'opruiing' is heel anders legde dan 
Gi t low had gedaan: wat Gi t low 'abstract advocacy' noemde, viel bij Sanford onder ' d i 
rect incitement', waartegenover hij als bescherming-waardige categorie 'abstract "doctri
ne" or academie discussion 5 plaatste. 3 5 

Belangrijker is echter dat het volgens Sanford volstrekt irrelevant was dat de publica
tie zonder gevolg bleef en dat het gegeven de omstandigheden ook niet waarschijnlijk 
was dat Gi t low ' s aansporingen een meer dan verwaarloosbaar effect zouden hebben. De 
clear and present danger-te&t, aldus Sanford, is in zaken als deze überhaupt niet van toe
passing. 

De wetgever, zo lichtte Sanford dit oordeel toe, heeft overeenkomstig zijn grondwette
lijke bevoegdheid vastgesteld dat uitlatingen die de gewelddadige omverwerping van het 
gevestigd staatsbestuur bepleiten een dermate grote bedreiging vormen voor het algemeen 
welzijn en zo 'n gevaar inhouden van substantieel kwaad, dat ze door middel van de 
strafwet bestreden moeten worden. De rechter komt een dergelijk oordeel inzake de 
maatregelen die nodig zijn in het belang van het algemeen weizijn en de publieke vei l ig
heid niet toe. Pas als de door de wetgever getroffen maatregelen willekeurig of onrede
lijk zijn kan hij ingrijpen. Maar daarvan was hier absoluut geen sprake: 

Such utterances, by their very nature, involve danger to the public peace and to the security of 
the State, They threaten breaches of the peace and ultimate revolution. And the immediate dan-

34 Gitlow kreeg uiteindelijk gratie (hij was volgens gouverneur Smith van New York lang genoeg gestraft 
voor wat per slot van rekening een politieke misdaad was), maar hij zat al met al toch nog zo'n drie jaar 
gevangen. Vgl. Chafee (1941), p. 324 en Conner (1981), p. 50-62. 

35 268 U.S. 652, 664. Vgl. 665: 4The Manifesto [..J concludes with a call to action in these words: "The 
proletariat revolution and the Communist reconstruction of society - the struggle for these - is now indis
pensable. [„.J The Communist International calls the proletariat of the world to the final struggle!". This 
is not the expression of philosophical abstraction, the mere prediction of future events; it is the language 
of direct incitement,' 
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ger is none the less real and substantial, because the effect of a given utterance cannot be accu
rately foreseen.36 

De wet was dus niet ongrondwettig en mocht daarom toegepast worden op iedere uiting 
die onder de delictsomschrijving te brengen was, zonder dat onderzocht hoefde te wor
den of die uiting op zichzelf beschouwd een voldoende grote bedreiging inhield. 

Het verschil met Schenck was volgens Sanford dat daar een wet die zich in het alge
meen keerde tegen het voortbrengen van een bepaald kwaad (in dat geval was dat het 
frustreren van de inspanningen van de overheid om een leger op de been te krijgen) 
werd toegepast op meningsuitingen waarvan beweerd werd dat ze dat kwaad hielpen 
voortbrengen. De test is in zulke gevallen, zeg maar, een speciaal instrument om het nor
male werk van de strafrechter te doen, namelijk; vaststellen of er sprake is van onschul
dige voorbereiding, dan wel van een strafbare poging. 3 ' ' In Gitlow daarentegen hebben 
we te maken met een wet die bepaalde meningsuitingen als gevaarlijk aanwijst. 3 8 

De vraag is natuurlijk waarom bij zo n wet niet ook in ieder afzonderlijk geval onder
zocht zou moeten worden of een onder de delictsomschrijving te brengen uiting inder
daad zo gevaarlijk is als de wetgever in abstracto had vastgesteld, Is het niet onlogisch 
om in gevallen waar de verboden handelingen het door de wet te bestrijden kwaad niet 
naderbij brengen de wet toch van toepassing te verklaren? 

Die vraag nam Sanford niet direct op, maar er is wel een antwoord te destilleren uit 
de nadere explicatie die hij gaf van de redelijkheid van het oordeel van de New Yorkse 
wetgever. Daaruit blijkt dat de werkelijke reden voor het niet van toepassing zijn van de 
'clear and present dangeri-tesl eigenlijk de aard van het ie bestrijden kwaad betrof: 

The State cannot reasonably be required to measure the danger from every such utterance in 
the nice balance of a jeweler's scale. A single revolutionary spark may kindle a fire that, 
smouldering for a time, may burst into a sweeping and destructive conflagration. It cannot be 
said that the State is acting arbitrarily or unreasonably when [...] it seeks to extinguish the 
spark without waiting until it has enkindled the flame or blazed into the conflagration, It cannot 
reasonably be required to defer the adoption of measures for its own peace and safety until the 
revolutionary utterances lead to actual disturbances of the public peace or imminent and imme
diate danger of its own destruction: but it may, in the exercise of its judgment, suppress the 
threatened danger in its incipiency.3 9 

Het is, zo zou men de strekking van deze overwegingen kunnen samenvatten, uit de aard 
der zaak onzinnig om de clear and present danger test hier van toepassing te achten. De 
wet keert zich immers tegen het creëren van een atmosfeer waarin revolutie een reële 
mogelijkheid wordt en het ontstaan van een dergelijke atmosfeer is een kwestie van tijd. 

36 268 U.S. 652,669. 
37 Volgens Sanford was er, geheel 'm overeenstemming met Holmes' opinie in Schenck, pas sprake van een 

strafbare poging X te verwezenlijken als de gebruikte woorden een kelear and present danger' in het leven 
riepen dat X zich zal voordoen en de wil van de spreker gericht was op het voortbrengen van X. De 
woorden *clear and present danger' kregen echter een zeer ruime invulling: van een 'clear and present 
danger' was al sprake als het de 'natural tendency and probable effect' van de gebruikte woorden was X 
in het leven te roepen. Het enige verschil met Gitlow dat dus overblijft: in Gitlow was het de wetgever, in 
Schenck de rechter, die het oordeel velde dat dit soort woorden een kwalijke strekking had, 

38 268 U.S. 652, 670/1. 
39 268 U.S. 652, 669. 
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Een belangrijk kenmerk van het hier te bestrijden kwaad is met andere woorden dat het 
nooit direct en duidelijk is. Althans: als je wacht tot de dreiging direct en duidelijk is, 
ben je meestal al te laat, Het Is vanwege dat smeulende, langzaam maar zeker de gemoe
deren verhittende en tot een kookpunt brengende karakter van zulke uitlatingen respectie
velijk vanwege hun vermogen onvrede aan te wakkeren en de verkeerde attitudes te ver
spreiden, dat de wetgever niet de bevoegdheid ontzegd kan worden om meningsuitings
delicten de vorm te geven van, zoals wij dat zouden noemen, abstracte gevaarzettings
delicten, 

Daarmee zijn we op vertrouwd terrein en dat is ook precies wat de opinie van San-
ford zo interessant maakt: zij laat een benadering zien die sterk lijkt op de benadering 
die we in het Nederlandse recht tegenkomen. Z o zagen we in hoofdstuk 4 a l , dat niet al
leen opruiing (131 Sr), maar ook discriminerende belediging (137c Sr) en aanzetten tot 
haat en discriminatie (131 d Sr) abstracte gevaarzettingsdelicten z i j n . 4 0 Sanfords uitleg 
roept de woorden van minister Korthals Altes in herinnering, dat in discriminerende zin 
beledigende en tot haat aanzettende uitlatingen verboden moeten worden, niet omdat ze 
een direct gevaar inhouden, maar omdat dergelijke uitlatingen een olievlekwerking kun
nen hebben en de maatschappelijke positie van de gehele groep kunnen aantasten, het
geen na verloop van tijd zal kunnen leiden tot discriminerende handelingen, 4 1 Het direct 
kwalijke gevolg van dat soort verleidingshandelingen is met andere woorden 'de kans op 
ongunstige beïnvloeding van het publ iek ' : 4 2 negatieve beeldvorming, het ontstaan van 
een klimaat van haat en vijandschap, de ontwikkeling respectievelijk het. wijd verbreid 
raken van de verkeerde overtuigingen en attitudes. 

A l s dat het karakter is van het te bestrijden kwaad, als het gevaar schuilt in de krui
pende wijze waarop het bespreekbaar laten van die verderfelijke ideeën leidt tot hun aan
vaarding in brede kr ing, dan moet je niet de els stellen dat voor strafbaarheid vereist is 
dat er sprake was van directe ophitsing: indirecte vormen van aanzetten tot zullen im
mers vaak veel effectiever zijn. Je moet ook niet te lang wachten met ingrijpen, want als 
je het een tijdje laat gaan is het proces van vergiftiging reeds op gang gebracht en heb je 
in plaats van een vonk een veelheid van ondergronds smeulende brandhaarden. De slang 
moet met andere woorden in het ei gedood worden. Ook de mogelijkheid dat extreem
rechts uitgroeit tot een beweging die bij grote delen van de bevolking weerklank vindt, 
aldus de Nederlandse regering in de jaren dertig, moet 'bij den aanvang van het ver
schijnsel [...] worden afgesneden/ 4 3 Het is dus zaak om discriminerende uitlatingen ' in 
de kiem te smoren' . 4 4 Kor tom: de staat moet paraat zijn. Hi j moet barrières opwerpen 
om te voorkomen dat mensen bevattelijk worden voor racisme en rechts-extremisme en 

40 Van een abstract gevaarzettingsdelict spreekt men wanneer de wetgever een handeling verbiedt omdat zij 
naar de ervaring leert gewoonlijk tot schending van een rechtsbelang leidt, en de wetgever daarom vol
staat met het noemen van de handeling, zonder het kwalijke gevolg in de delictsomschrijving op te ne
men. (Vgl. hoofdstuk 4, noot 117) Misschien zou het beter zijn om met betrekking tot 131 en I31d Sr te 
spreken over risicodelicten: het is moeilijk vol te houden dat de ervaring leert dat zulke uitlatingen de ge
vreesde kwalijke gevolgen hebben, alhoewel er wel is reden om aan te nemen dat ze een kwalijke wer
king kunnen hebben en niet bewezen is dat ze die niet hebben. Vgl. Rudofphi (1996), Rndolphi § 131 
StGB Rn 3 en Gehrhardt (1975). Ik blijf desondanks vasthouden aan de term abstract gevaarzettingsdelict, 

41 TK 1987/88, 20239, nr. 3, p. 7 (mijn cursivering). 
42 Remmelink (1994), p. 106. 
43 TK 1933/34, 237, nr. 5, p. 11L. 
44 TK 1933/34, 237, nr. 3, p. 4L. 

205 



om het gevaar van een electorale opmars van racistische partijen te keren. 4 5 

Ziedaar ongeveer de gedachtegang die ten grondslag ligt aan het aanvaarden van me
ningsuitingsdelicten die in de vorm van abstracte gevaarzettingsdelicten zijn gegoten. 
Zulke delicten zijn eigenlijk een soort pogingsdelicten, voorzover ze namelijk pogingen 
betreffen om bepaalde rechtsgoederen aan te tasten. 4 6 De hierboven geschetste gedach
tegang leidt er echter toe dat het in vrije samenlevingen gebruikelijke criterium om van 
een strafbare poging te kunnen spreken - 'the words must bring the speakeris uniawful 
intention reasonabfy near to success 4 ' (wij zonden zeggen; de woorden moeten een acu
te gevaarzetting, 4 8 een acuut gevaar van voltooiing inhouden 4 9 respectievelijk zij moe
ten de voltooiing waarschijnlijk maken) 5 0 niet langer van toepassing is. Het strafrecht 
grijpt hier zeer vroeg in de causale keten in op grond van de veronderstelde kwalijke 
lange-termijnwerking van de uitlatingen en de overweging dat de bedoelingen van de 
verdachte er niet toe doen respectievelijk uit zijn woorden kunnen worden afgeleid, 

(Een ander belangrijk punt is hier dat je de metafoor van de causale keten wel enorm 
moet oprekken om nog van toepassing te laten zijn. Wat deze delicten namelijk doet ver
schillen van de gebruikelijk gevaarzettingsdelicten is dat de strafbaar gestelde pogingen 
pogingen betreffen om anderen dat w i l zeggen: andere subjecten met hun eigen w i l en 
verantwoordelijkheid - zover te krijgen dat ze het rechtsgoed in kwestie zullen gaan aan
tasten.5 3 Ik laat dat punt verder liggen, Ik hou het bij de niet verder onderbouwde 
stelling dat onze intuïties inzake morele verantwoordelijkheid het niet uitsluiten dat we 
mensen ter verantwoording roepen voor de schade die resulteert als gevolg van hun 
pogingen om anderen via overreding of andere vormen van communicatieve verleiding 
tot schadelijke handelingen te bewegen.) 5 2 

Al les komt in deze benadering uiteindelijk neer op de strekking van de gebezigde 
woorden. Het kenmerkende van de conventionele wijsheid van die dagen, zo vat Tribe de 
kern van deze benadering samen, is de gedachte dat meningsuitingen strafbaar zijn als 
poging een ongewenst effect te veroorzaken wanneer het de natuurlijke en redelijkerwijs 
te verwachten werking van het gesprokene is om dat effect teweeg te brengen. Daarbij 

45 Vgl, de teneur van Van Donselaar (1995). Overigens benadrukt Van Donselaar herhaaldelijk ook een an
der aspect van racistische meningsuiting; de directe uitwerking die zij heeft op de leden van gediscrimi
neerde groepen, 

46 Vgl. Remmelink (1994), p. 386 en Noyon/Langerneijer/Remmelink (1972), Suppl. 82 (feb. 1994). aant. 16 
op art. 45 Sr, p. 316b. Vgl. hoofdstuk 4, § 4: van aanzetten tot discriminatie is pas sprake als iemand 
tracht de mening te vestigen dat discriminatie gerechtvaardigd of anderszins wenselijk of geboden is of 
poogt het verlangen op te wekken dat discriminatie plaats zal vinden. Het gaat om het anderen trachten te 
bewegen, proberen zover te krijgen, pogen ertoe te brengen. 

47 Chafee (194f),p. 23. 
48 Vgl. Noyon/Langemeijer/Remmelink (1972), Suppl. 71 (september 1990), aant, 4 op art. 45 Sr, p. 303. 
49 id., p. 304a 
50 Remmelink (1994), p, 393. De belangrijkste eis die de wet in dit verband stelt is dat er sprake moet zijn 

van een begin van uitvoering (art. 45 Sr). Vgl, ook hierboven noot 33. 
51 Vgl. Limburg (189(3, p. 4 (vgl, p. 37/8): vde vergelijking [van opruiing] met de gemeengevaarhjke mis

drijven [als art, 164 Sr] gaat trouwens geheel mank, omdat bij opruiing het object, waarmee gehandeld 
wordt, een denkend en willend persoon is/ Zo bezien is de 'doctrine of bad tendency' een "doctrine of in
direct causation' en zou om die reden afgewezen moeten worden. Vgl. Scanion (1972), p. 212; VA person 
who acts on reasons he has acquired from another's act of expression acts on what he has come to belie
ve and has judged to be a sufficient basis for action. The contribution to the genesis of his action made 
by the act of expression is, so to speak, superseded by the agent's own judgement.' 

52 Vgl. Amdur (1980), p. 294-297. 
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moest weliswaar de verdachte de woorden gebruikt hebben met de bedoeling dat gevolg 
teweeg te brengen, maar een dergelijk specifiek oogmerk kan afgeleid worden uit de 
strekking van de woorden op grond van de veronderstelling dat de spreker de natuurlijke 
gevolgen van zijn woorden ook bedoelt? 3 

Ter vergelijking: Ook bij de veroordeling wegens opruiing van Nederlandse pacifisten 
die tijdens de Eerste Wereldoorlog een dienstweigeringsmanifest hadden ondertekend, zo 
blijkt uit het Nederlandse equivalent van Schenck?4 werd alleen naar de strekking van 
de gebezigde woorden gekeken. Het manifest in kwestie was een anti-militaristische ge
tuigenis, waarin de ondertekenaars de persoonlijke dienstweigering van 'grote, zedelijke 
waarde' hadden verklaard, Het Amsterdamse H o f volstond met de overweging dat in die 
aanprijzing van de dienstweigering 'noodwendig ligt opgesloten de opzettelijke opwek
k ing ' daartoe, De in cassatie naar voren gebrachte tegenwerping dat er geen opruiende 
taal gebezigd was hielp niet: 'de bij de toelichting tot het middel verdedigde eisch, dat 
bij opruiing gebruik zij gemaakt van heftige, die hartstochten opwekkende taal, in tegen
stelling tot de bezadigde termen, waarin het manifest is gesteld, [is] niet in de wet ge
steld en [wordt] evenmin door de taalkundige beteekenis der woorden "opruien tot eenig 
strafbaar feit" geboden', aldus de Hoge Raad, Dat de kans dat het manifest effect zou 
sorteren en een gevaarlijk groot aantal jongens tot dienstweigering zou bewegen mini
maal was, deed er volstrekt niet toe en kwam ook niet ter sprake. 

E r was trouwens wel een belangrijk verschil tussen de Nederlandse en de toen in 
Amer ika dominante benadering: de opgelegde straf in deze Nederlandse zaak vijfenze
ventig gulden was ook naar toenmalige maatstaven gering, 5 5 Hoe de Nederlandse 
rechter gereageerd zou hebben als Nederlandse soldaten op dat moment ergens in de 
loopgraven voor hun leven aan het vechten waren, weet ik natuurlijk niet, Maar dat de 
Amerikaanse rechters ook in vredestijd geen maat kenden bleek uit de Gitlow-zaak, ter
wij l er omgekeerd aanwijzingen zijn dat de Nederlandse rechter ook oog in oog met ge
varen die redelijkerwijs als reëel gezien konden worden hun kalmte bewaarden, 5 6 

53 Tribe (1988), p. 841. Vgl. Chafee (1941), p. 460: The Espionage Act cases show that a wicked intent cao 
always be inferred from the nature of the words, if the jury considers those to be objectionable. AI1 that 
realiy counts is the jury's opinion of the language used by the speaker or writer,' De Amsterdamse recht
bank (2 mei 1995, L B R - B U L L E T I N 1995, or. 4/5, p. 26) ging in eeu recente zaak zelfs nog verder en ver
klaarde de bedoeling irrelevant: 'Ook indien waar zon zijn wat ter terechtzitting namens verdachte ais 
stelling is geúit, namelijk dat de uitzending uitsluitend was bedoeld om te waarschuwen en mitsdien 
slechts om gewelddadigheden te voorkomen, maakt dat deze beoordeling [te weten: dat de gewraakte tv-
spol van CP'86 door suggestieve montage van beelden 4de indruk wekt dat het met etnische vreemdelin
gen slecht zal, en dus moét, aflopen' en dus beledigend is en aanzet tot rassendiscriminatie] niet anders. 
Waar het om gaat is hoe een programma als het onderhavige op het doelwit van deze propaganda, zijnde 
de kiesgerechtigde ingezetenen, en op het overige publiek overkomt.' 

54 Hof A'dam 5 april 1916, Nj 1916, p. 693; HR 26 juni 1916, Ni 1916, p. 703. De zaak vertoont eigenlijk 
nog meer overeenkomsten met de Masses-zaak, die hieronder behandeld wordt, zie de tekst bij noot 63. 

55 De lengte van de vervangende hechtenis (15 dagen) als maatstaf nemend zou de boete nu omgerekend on
geveer ƒ 750 bedragen. 

56 Zie bijv. HR 21 oktober 1935, NJ 1936, 65 (een maand gevangenisstraf voor het tijdens het Jordaan-op-
roer verspreiden van een oproep om de strijd over te brengen naar de woonwijken van de kapitalisten) en 
het nog onder de art, 217 Code Penal (opzetten tot wederspanningheid) gewezen arrest HR 12 april 1887, 
W 5417 (de socialist Fortuyn terzake van een tijdens het palingoproer verspreid opruiend pamflet ontsla
gen van rechtsvervolging omdat het pamflet, hoewel het volgens de feitenrechters verspreid was met de 
boosaardige bedoeling om tot weerspannigheid tegen de politie op te ruien, volgens de HR geen opruiing 
tot gewelddadige weerstand inhield: het pamflet bevatte geen rechtstreekse en onmiddellijke opwekking 
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Een interessante kwestie in dit verband is wat precies de invloed is geweest van de te
rughoudendheid die het Suprème Court betrachtte bij het beoordelen van de proportiona
liteit van de straf, Het achtste amendement 3 7 werd natuurlijk lange tijd geacht niet van 
toepassing te zijn op de staten*8 maar ook afgezien daarvan was het bepalen van de 
straf iets dat vanouds in eerste instantie de bevoegdheid van de wetgever en vervolgens 
vooral die van de zittingsrechter was? 9 Ik kan me voorsteilen dat daardoor de neiging 
groot was om hetzij de straf te laten voor wat zij was. of anders de onvrede over de uit
zonderlijke hardvochtigheid van de straf te effectueren door argumenten te zoeken om 
het bestrafte handelen buiten de reguleringsbevoegdheid van de wetgever te plaatsten, 
M e n kan zich in het licht daarvan afvragen hoe de eerste-amendementsjurisprudentie zich 
ontwikkeld zou hebben als het strafklimaat net zo gematigd was geweest als in Neder
land. 6 0 

Maar ik keer weer terug naar de G / / * W - z a a L Holmes" korte en cryptische dissent 
wederom mede door Brandeis ondertekend omzeilde de door Sanford op de voorgrond 
geplaatste kwestie en ging ook niet in op de vraag naar de relevantie van de redelijkheid 
van het wetgeversoordeel. Holmes stelde eenvoudig dat de Schenck-teat wel van toepas
sing was en dat het evident was dut er geen enkel gevaar dreigde dat aanhangers van 
Git lows opvattingen een poging zouden ondernemen om een gewelddadige revolutie te 
ontketenen, 6 5 

Er was wel een ander belangrijk punt dat Holmes aansneed en dat betrof Gi t lows ver
weer dat hij geen opruiende taai had gebezigd en Sanfords hierboven al aangehaalde re
pliek dat Gi t low dat wel degelijk had gedaan. Het daarmee aangesneden thema de 
steeds weer terugkerende vraag hoe je rui eigenlijk de grens moet trekken tussen toelaat
bare kritiek en ontoelaatbare opruiing kwamen we in hoofdstuk 4 al tegen, toen de 
(daar op I31d Sr toegespitste) vraag werd behandeld, *of elk zijdelings aanraden, de op
wekking van de gedachte aan enige handeling en. haar wenselijkheid, In bedekte termen 

om rebellie te plegen). 
57 Excessive bail shall not be required, nor excessive fines imposed, nor cruel and unusual punishments in

flicted; 
58 Vgi. O'Neil v. Vermont. 144 U.S. 323 (1892), 332. Tribe (1988), p. 773 noemt Robinson v. California. 

370 U.S. 660 (1962) als eerste zaak waarin het 8e amendement via de due process-bepaling in het 14e 
amendement werd geïncorporeerd. 

59 Vgi. Chafee (1941), pp. 396 en 480. Vgi, Hummel v. Estelle, 445 U.S. 263 (1980), 274: 'one could argue 
without fear of contradiction by any decision of this Court that for crimes concededly classified and clas
sifiable as felonies, that is, as punishable by significant terms of imprisonment in a state penitentiary, the 
length of the sentence actually imposed is purely a matter of legislative prerogative.' Maar zie Solem v. 
Helm, 463 U.S. 277 (1983), 290: 'Reviewing courts, of course, should grant substantial deference to the 
broad authority that legislatures necessarily possess in determining the types and limits of punishments for 
crimes, as well as to the discretion that trial courts possess in sentencing convicted criminals. But no pe
nalty is per se constitutional/ Vgi. vervolgens bijv. Stanford v. Kentucky, 492 U.S. 361 (1989) (Solem on
derscheiden; doodstraf voor zestien- en zeventien-jarigen wegens moord geen "cruel or unusual punish
ment'; het volk bepaalt war "cruel and unusual' is). 

60 Dezelfde vraag kan trouwens gesteld worden m.b.t. New York Times v. Sullivan, de revolutionaire zaak 
waarin het beledigingsrecht onder een streng regime van constitutionele toetsing werd geplaatst (zie hier
onder § 9). Zie Lewis (1991), p: 161: 'Commentators have wondered whether the Sullivan ease would 
ever have reached the Supreme Court, and the First Amendment been so strikingly reinterpreted, if Com
missioner Sullivan had been more modest in his claim for damages. Would the case then have had the ur
gency that led the Supreme Court to review it?' 

61 268 U.S. 652,672/3. 
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ingekleed, onder opruien kan va l len / 

In Amerika was dat thema op de agenda geplaatst door Learned Hand, in een opinie die 
hij als distrietsrechter schreef in de eerste belangrijke zaak waarin een toepassing van de 
Espionage A c t 1917 ter discussie stond: Masses Publishing Co. v. Patient Learned 
Hand introduceerde in dat arrest een eigen alternatief voor de zojuist besproken domi
nante leer (de leer dat meningsuitingen strafbaar zijn als poging een ongewenst effect te 
veroorzaken, wanneer ze geëigend zijn dat effect teweeg te brengen en de w i l van de 
spreker daar bovendien op gericht is), In plaats van deze bad tendency-test stelde hij een 
incitement-test, volgens welke vijandige kritiek en politieke agitatie ongemoeid gelaten 
moeten worden tot het punt waar anderen direct tot onwettig handelen worden opgehitst: 

One may not counsel or advise others to violate the law as it stands. Words are not only the 
keys of persuasion, but the triggers of action, and those which have no purport but to counsel 
the violation of law cannot by any latitude of interpretation be a part of that public opinion 
which is the final source of government in a democratic state.64 

Inderdaad, door de grens te trekken bij directe opruiing iaat je veel gevaarlijke menings
uiting aan de greep van de strafwet ontsnappen: 

Political agitation, by the passions it arouses or the convictions it engenders, may in fact stimu
late men to the violation of law. Detestation of existing policies is easily transformed into for
cible resistance of the authority which puts them in execution, and it would be folly to disre
gard the causal relation between the two. Yet to assimilate agitation, legitimate as such, with 
direct incitement to violent resistance, is to disregard the tolerance of all methods of political 
agitation which in normal times is a safeguard of free government. The distinction is not a 
scholastic subterfuge, but a hard-bought acquisition in the fight for freedom.65 

Het was een schitterende opinie die een voor die tijd ongekende gevoeligheid voor de 
waarde van vrijheid van meningsuiting aan de dag legde, voortkomend uit een helder be
sef van de fundamentele rol die de vrijheid van meningsuiting in een democratie toe
komt. De problemen van de voorgestelde benadering waren echter in hoger beroep direct 
duidelijk geworden, Wat volgens Learned Hand geen direct incitement was het loutere 
uiting geven aan morele bewondering voor dienstweigering 6 6 bleek dat volgens de 
appèlrechters wel te zijn: 

It is at least arguable whether there can be any more direct incitement to action than to hold up 
to admiration those who do act, Oratio obliqua has always been preferred by rhetoricians to 
oratio recta; the Beatitudes have for some centuries been considered highly hortatory, though 

62 Noyon/l̂ ngemeijer/Remmelink (1972), aant. la op 131 Sr. 
63 244 F 535 (S.D. New York, 1917). De zaak betrof de vraag of de verklaring tot 'nonmailable matter' van 

het revolutionaire maandblad T H E MASSES door de postmaster (zeg maar de minister van posterijen) in 
overeenkomstig was met sectie 12 van de Espionage Act 1917 (zie hierboven § 2), die bepaalde dat 
schrijfsels die enige door de Espionage Act verboden uitlatingen bevatten niet met de post verzonden 
mochten worden, 

64 244 F. 535, 540. 
65 244 F. 535, 540. 
66 244 F. 535, 541/2. 
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they do not contain the injunction, fcGo thou and do likewise/ 0 7 

Net zo we zagen dat hierboven al was wat Gi t low 'abstract advocacy' noemde door 
Sanford als directe opruiing gekwalificeerd, 

Holmes haakte daar op in, zo lijkt het, en zijn reactie op Sanfords argument dat het 
manifest hoe dan ook opruiend was, kan dan ook tevens gelezen worden als een ant
woord aan Learned Hand: 

Every idea is an incitement, It offers itself for belief, and, if believed, it is acted on unless 
some other belief outweighs it, or some failure of energy stifles the movement at its birth. The 
only difference between the expression of an opinion and an incitement in the narrower sense 
is the speaker's enthusiasm for the result. Eloquence may set fire to reason. But whatever may 
be thought of the redundant discourse before us, it had no chance of starting a present conflag
ration.08 

Sanfords criterium, zo zou je Holmes kunnen lezen, kent geen enkele grens. A l s de reden 
om opruiing strafbaar te stellen inderdaad gelegen is in het feit dat, zoals wij ook in Ne
derland zouden zeggen, de ervaring leert dat opruiende taal gewoonlijk een gevaar in 
zich bergt dat ontevreden en opstandige sentimenten geprikkeld worden en de verkeerde 
hartstochten opgewekt, en dat mensen aldus bewogen worden tot de verkeerde daden, 
dan is het onvermijdelijk dat het begrip opruiing iedere bepaaldheid verliest. 6 9 De opi
nie van de meerderheid en het arrest waarmee de appèlrechters Learned Hand terechtwe
zen illustreren dat punt en laten zien hoe kneedbaar het begrip is, 

Daar kan nog aan toegevoegd worden Holmes deed dat overigens niet dat het 
uitermate moeilijk lijkt een preciezere betekenis aan het begrip te geven zonder het on
bruikbaar te maken. De omschrijving die Learned Hand zelf voorstelde — van directe op
ruiing is pas sprake als de spreker of schrijver geen ander doel heeft dan anderen ervan 
te doordringen dat het in hun belang of hun plicht is de verboden handeling te doen 7 0 

laat bijvoorbeeld de duidelijkste gevallen van directe ophitsing ('sla ze dood! ' , 'de brand 
erin! ' ) ' 1 en ook de meer geslepen vormen van indirecte opruiing (zoals de begrafenisre-

67 Masses Publishing Co. v. Patten, 246 F 24 (2d. Circ, 1917), 38 [verwijzingen weggelaten], Simons zon 
de zijde van Learned Hand gekozen hebben. Vgl. zijn noot onder het Dienstweigeringsmanifest-arrest (W 
9955; vgl. hierboven noot 54): door niet vast te honden aan de eis van rechtstreekse opruiing en te aan
vaarden dat zedelijke aanprijzing als opruiing wordt gekwalificeerd heeft de Hoge Raad de deuren open
gezet voor een te mime uitlegging van het begrip opruiing, te ruim 'voor dengene, die de vrijheid van 
gedachtenopenbaring als een kostbaar goed waardeert en bereid is om die reden de met haar noodzakelijk 
verbonden nadeelen en gevaren te aanvaarden.' 

68 268 U.S. 652, 673, 
69 Vgl. het commentaar van Limburg (1890, p. 52) op het argument dat de Nederlandse, wetgever van 1886 

toch duidelijk bedoeld had in 131 Sr alleen directe opruiing strafbaar te stellen: zoals Binding ons leert 
"[denkt und will] das Gesetz, was der vernünftig auslegende Volksgeist aus ihm entnimmt." Het hangt 
met andere woorden van de historische omstandigheden af hoe men dit artikel zal opvatten, Als de om
standigheden de behoefte doen ontstaan aan mime interpretaties dan ligt altijd binnen bereik het argument 
dat onder andere door rechter Reed gemaakt zou worden in zijn dissent in Hartzel (zie hierboven noot 
19): het is onwaarschijnlijk dat de wetgever zich alleen wil bekommeren om grove pogingen tot directe 
ophitsing, en vrij baan wil geven aan intelligentere, subtielere manieren om het klavier der volkssentimen
ten te bespelen. 

70 244 F. 535, 240. 

71 Vgl. bijv. HR 17 november 1930, NJ 1931, p. 119 ('nou vooruit, jongens, alle tegelijk bovenop hem') en 
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de van Mare Anthony in Shakespeare's J U L I U S C E A S A R ) 7 2 erbuiten vallen. Uiteraard 
had Learned Hand oog voor dat laatste en hij haastte zich dan ook toe te voegen dat d i 
recte ophitsing 'may be accomplished as well by indirection as expressly, since words 
carry the meaning that they impart ' , 7 3 maar daarmee leek de door hemzelf getrokken 
grens weer weggevaagd. 7 4 

V o o r Holmes was in ieder geval het feit dat Gi t lows uitlatingen als opruiend waren 
aan te merken niet relevant. Elke uitlating waarvan gezegd kan worden dat zij een kwa
lijke strekking heeft, kan immers als opruiend worden gekwalificeerd. Een voldoende be
scherming van de vrijheid van meningsuiting verlangt dat gekeken wordt naar de direct 
te verwachten uitwerking van de uitlatingen, aldus Holmes. 

Maar even afgezien van de vraag of daarmee alles gezegd is over de mogelijkheid om 
directe opruiing precies genoeg te omschrijven (vergelijk bijvoorbeeld de test van S i -
mons, die eist 'dat de opruier in duidelijke, ondubbelzinnige taal aangespoord hebbe tot 
een bepaald door hem aangewezen misdrijf, en dat zijn opzet er op gericht ware, dat dit 
misdrijf zou worden gepleegd') 7 5 , Holmes legde niet uit waarom de vrijheid van me
ningsuiting hier zou moeten prevaleren. Dat zij die voorrang moet krijgen is echter niet 
vanzelfsprekend. Het voorkomen van schadelijke handelingen is immers een non-contro
versiële overheidstaak en Sanfords aanname dat meningsuitingen een klimaat kunnen 
creëren waarin de kans op onaanvaardbare handelingen steeds groter wordt lijkt niet on
redelijk. 7 0 Voorbeelden te over. 

K i j k naar de wijze waarop in Amer ika de morele verontwaardiging over de legalise
ring van abortus zich onder invloed van steeds schriller geformuleerde protesten bij 
sommige groeperingen langzaam maar zeker heeft kunnen ontwikkelen tot de vaste 

HR 21 juni 1937, NJ 1938, 865 ('steek dien agent kapot, spring hem op zijn nek"). 
72 Vgl. Chafee in een brief aan Learned Hand: 'Your test is sorely easier to apply [than Holmes' test] al

though our old friend Mare Anthony's speech is continually thrown at me in discussion/ (Brief aan 
Learned Hand, 28 maart 1921, opgenomen als Appendix Document 16 in Gunther (1975), p. 773), 

73 Masses Publishing Co. v. Patten, 244 F. 535, 540, 
74 Gunther (1975, p. 728) suggereert dat Hand gelijk had waar híj zijn eigen test objectiever achtte dan de 

bad tendency-test De laatste nodigt er immers toe uít om verspreiders van onpopulaire opvattingen te on
derwerpen aan een onderzoek naar hun bedoelingen, terwijl de eerste zich concentreert op 'the nature of 
the utterance itself/ Vgl. het optimisme van Greenawalt (1989, p. 194} inzake de mogelijkheid om objec
tief vast te stellen of er sprake is van 'unambiguous encouragement of criminal acts.1 Maar liggen de za
ken niet ingewikkelder dan Gunther voorstelt? 'The nature of the utterance* ís in ieder geval voor een 
deel niet los te koppelen van wat de spreker met zijn uitlating beoogt. Als je gaat onderzoeken of de ge
bruikte worden 'have no purport but to counsel the violation of law* (Masses, 244 F. 535, 540), en je wilt 
daarbij rekening honden met het feit dat aansporen 'of course, may be accomplished as well by indirec
tion as expressly* (id.) dan ontkom je er niet aan op zoek te gaan naar de bedoeling van de spreker of 
schrijver. Greenawalt5s omschrijving maakt dat nog duidelijker: Hands test verlangt dat we op zoek gaan 
naar £a speaker's meaning'. Maar waar blijkt die beter uit dan uit de strekking van de gebezigde woor
den? Vgl. Rntiedge in Thomas IK Collins 323 U.S. 516 (1945), 534/5: 'the supposedly clear-cut distinc
tion between general discussion, laudation, general advocacy, and solicitation puts the speaker in these 
circumstances wholly at the mercy of the varied understanding of his hearers and consequently of what
ever inference may be drawn as to his intent and meaning.' 

75 Simons (1883), p. 146. 
76 Vgl. ook Hobbes (1651, Part II, Ch. 18) : '[I]t is annexed to Sovereignty, to be Judge of what Opinions 

and Doctrines are averse, and what conducing to Peace; and consequently, on what occasions, how farre, 
and what, men are to be trusted withall, in speaking to Multitudes of people f...|. For the Actions of men 
proceed from their Opinions; and in the well governing of Opinions, consisteth the well governing of 
mens Actions, in order to their Peace, and Concord.' 
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overtuiging dat aborteurs gewetenloze moordenaars zijn en dat het doden van artsen en 
iedereen die betrokken is bij het plegen van abortus niet alleen gerechtvaardigd, maar 
volgens de Heilige Schrift ook wenselijk i s . 7 7 ïn het aldus ontstane klimaat van funda
mentalistische hysterie en opgeklopte haat konden moordaanslagen op medewerkers van 
abortusklinieken natuurlijk niet uitblijven, 

O f kijk naar de ontwikkeling die aangewezen kan worden als de directe oorzaak van 
de moord op Rabin. De vanuit religieus-zionistische kring naar voren gebrachte kritiek 
op het vredesbeleid werd in steeds negatievere bijbelse termen verpakt, waardoor het re
ligieus fanatisme van jongeren als Y i g a l A m i r werd gevoed en de overtuiging kon ont
staan dat het volgens de Joodse religieuze wetgeving een plicht is om degene te doden, 
die zijn land en volk aan de vijand overdraagt, 7 8 

Bedenk ook dat het hele beiedigingsrecht -- voorzover het zich althans richt tegen aan
tasting van reputatie of goede naam gebaseerd lijkt op de veronderstelling, dat uitlatin
gen die op zich genomen relatief onschuldig zi jn, ertoe kunnen leiden dat een klimaat 
van wantrouwen, onvriendelijkheid en zelfs vijandigheid jegens het mikpunt van de aantij
gingen ontstaat. Holmes zelf meende ook dat het niet voor de hand lag om in die context 
strafbaarheid of aansprakelijkheid af te laten hangen van de vraag of de uitlatingen een 
direct en duidelijk gevaar in het leven roepen dat het slachtoffer schade zal ondervinden 
doordat anderen daadwerkelijk verkeerd over hem gaan denken. 7 9 

Wat voor stemmingmakerij tegen individuen geldt, lijkt ook te moeten gelden voor ra
cistische stemmingmakerij: het systematisch in een kwaad daglicht plaatsen van leden 
van minderheden kan op den duur zijn uitwerking niet missen. 'Want men vergete, M i j n 
heer de Voorzitter, één ding niet', zo zou men hier kunnen citeren uit de mondelinge 
toelichting die minister Van Schaik gaf op het hierboven in hoofdstuk 2 besproken wets
voorstel, 

u en uw medeleden en mij zal dit gehits, voor zoover wij er van kennis willen nemen, niet 
deren. Maar de opruiende en beleedigende geestesproducten worden kwistig onder de massa 
van het volk geworpen. De massa, die minder critisch is, en gemakkelijker geneigd onder den 
invloed te geraken, Ik kan dan ook veel van de extremistische taal en schriftuur kwalijk anders 
qualificeren dan als volksvergiftiging. Vergiftiging die daarom zoo gevaartijk is5 omdat [...] de 
moeilijke economische en sociale omstandigheden, waaronder helaas een groot deel van het 
volk gebukt gaat, dit zoo ontvankelijk maken voor opzwepende taal en revolutionaire voorspie
geling [respectievelijk voor de zondebok-retoriek van extreem-rechts].80 

De toepassing van de clear and present danger test zou hier onzinnig zi jn, om een zelfde 
soort reden als door Sanford werd aangevoerd om toepassing van de test op revolutionai
re pamfletten dwaas te achten: de schade die door dat soort stemmingmakerij veroorzaakt 

77 Vgl. Gerritsen (1994). 
78 Zie Rosenthal (1995). V g l ook het redactionele commentaar in INDEX ON CENSORSHIP 1996, no. 1, p. 3 ; 

'Some extremely violent anti-Rabin sentiments were granted a platform in the Israeli media [...]. This was 
probably as much a ratings as a free speech issue. But hate speech in this case was transformed into bul
lets. Where does that leave the issue of free expression?' 

79 Ahratns v. United States, Holmes, diss,, 250 U.S. 616, 628 (clear and present danger test niet van toepas
sing waar 'private rights' in het geding zijn). 

80 Hand. TK 1933/34, p, 1850R (mijn cursivering en toevoeging). 
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wordt bestaat uit het geleidelijk tot ontwikkeling komen van een klimaat waarin steeds 
meer blokkades opgeworpen worden voor het maatschappelijk functioneren van de leden 
van de belasterde groepen, 8 1 

Holmes ging op geen van deze kwesties in . H i j vroeg zich bijvoorbeeld niet af of het 
soort wantrouwen in het gezonde verstand van de burger waar Sanford en V a n Schalk 
blijk van gaven wel te rijmen viel met democratische vooronderstellingen. 8 2 Ook het ra
tionalistische optimisme waar zijn dissent in Abrams nog van getuigde vinden we niet te-
rog. Integendeel Het enige antwoord op de vraag waarom je meningsuitingen hun krui
pende werk zou moeten laten doen ligt besloten in die in § 2 van hoofdstuk 6 al aange
haalde, onbegrijpelijk fatalistische zin over de betekenis van het eerste amendement: 

If in the long run the beliefs expressed in proletarian dictatorship are destined to be accepted 
by the dominant forces of the community, the only meaning of free speech is that they shoold 
be given their chance and have their way. 8 3 

Mogel i jk dat hierachter toch een bepaalde visie op de democratie schuil ging: de visie 
dat we in een democratie nu eenmaal volgens de w i l van de meerderheid leven en dat 
iedere minderheid de kans moet krijgen meerderheid te worden. Het blijft alleen moeilijk 
om te zien hoe die visie een argument zou kunnen leveren om anti-democratische min-
derheden vrij baan te geven. 8 4 

Een echte onderbouwing kreeg de door Holmes en Brandeis naar voren gebrachte op
vatting in deze dissents dus niet, Een aanzet daartoe vinden we twee jaar later pas, in 
Brandeis ' concurring opinion in Whitney v. California*5 

5« Over weerbare burgers en het recht om te klagen 

Ani ta Whitney kreeg het met justitie aan de stok omdat z i j , als afgevaardigde van een uit 
de socialistische partij gestapte delegatie uit Oakland, aanwezig was op een conventie die 
was samen geroepen om de Californische afdeling van de Amerikaanse Communistische 
Arbeiders Partij op te richten. Weliswaar had zij aldaar een resolutie voorgesteld die erop 
neerkwam dat de stembus de geëigende weg was om het communisme te verwezenlijken, 
maar zij had zich niet teruggetrokken nadat de conventie in plaats daarvan gekozen had 
voor de door de landelijke partij voorgestane strategie van revolutionaire massa-acties en 
was zonder protest aanwezig gebleven. Daarmee had zij een Californische wet overtreden 
die het verbood om willens en wetens met andere personen samen te komen met het doel 
een vereniging op touw te zetten die erop gericht was criminal syndicalism te verkondi
gen, dat w i l zeggen: de leer die geweld of andere onwettige middelen bepleit ter be-

81 Vgl. Kalven (1965), p. 13/4 ('Systematic group libel, although a very nasty business, does not normally 
carry a clear and present danger of anything; unlike other troublesome speech, it does not advocate or in
cite, its words are not "triggers of action". Its evils are slower, and corrosive.') en VanDeVeer (1979), p. 
191/2 (4Some harms linger). 

82 Vgl. rechter Douglas, dissenting in Dennis v, United States, 341 U.S. 494, 590: 'The First Amendment 
makes confidence in the common sense of our people and in their maturity of judgment the great postu
late of our democracy', 

83 268 U.S. 652 op 673. 
84 Zie hierboven, hoofdstuk 6, § 2, 
85 274 U.S. 357 (1927). 
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werkstelliging van een verandering in de eigendomsverhoudingen of van politieke veran
deringen. Z i j werd veroordeeld tot een gevangenisstraf van één tot veertien jaar; 8 6 

Het Supreme Court behandelde de zaak op dezelfde wijze als Gitlow: het oordeel van 
de Caiifornische wetgever dat de strafbaar gestelde handelingen een voldoende groot ge
vaar opleveren kan niet onredelijk genoemd worden. Het samenkomen met anderen in 
een vereniging met een dergelijk karakter kan immers beschouwd worden als een vorm 
van samenspanning en het zal duidelijk zijn dat zulk verenigd handelen een veel groter 
gevaar oplevert dan de geïsoleerde uitingen van enkelingen. 8 7 

Deze keer was Brandeis degene die zich aan het schrijven van een afwijkende opinie 
zette, Net als Holmes in Gitlow bracht hij naar voren dat de rechter niet alleen moet toet-
sen of de wettelijke regeling in haar algemeenheid geacht kan worden een redelijk doel 
te dienen, maar dat hij ook moet nagaan of de toepassing van de wet op de concrete om
standigheden gerechtvaardigd was door een directe dreiging van de substantiële kwaden 
die de wet bedoelt te keren. 8 8 Anders dan Holmes probeerde hij echter ook uit te leggen 
waarom dat zo was: waarom is het de overheid normaal gesproken niet toegestaan om de 
verspreiding van sociale, economische of politieke ideeën te verbieden, ook al meent de 
grote meerderheid van de burgers dat ze onjuist en gevaarlijk z i jn? 8 9 Brandeis' ant
woord op die vraag is bepalend geworden voor het zelfbegrip van de eerste-amende-
mentsjorisprodentie, 9 0 O m de kracht ervan niet verloren te laten gaan citeer ik de rele
vante passages volledig: 

Those who won oor independence believed thai the final end of the State was to make men 
free to develop their faculties; and that in its government the deliberative forces should prevail 
over the arbitrary. They valued liberty both as an end and as a means, They believed liberty to 
be the secret of happiness and courage to be the secret of liberty, They believed that freedom 
to think as yon will and to speak as you think are means indispensable to the discovery- and 
spread of political troth; that without free speech and assembly discussion would be futile; that 
with them, discussion affords ordinarily adequate protection against the dissemination of 

86 Uiteindelijk verleende de gouverneur van Californië haar gratie. Zie Blasi (1988), p, 696. 
87 274 U.S. 357 (1927), 372. Vgl. in dit verband de toepassing van art, 140 Sr op extreem-rechtse politieke 

organisaties (deelneming aan een organisatie die tot oogmerk heeft het plegen van misdrijven, in kwestie 
het verspreiden van geschriften die in de zin van Ï31c en d Sr beledigend zijn en aanzetten tot discrimi
natie weer een stap lager op de causale ladder): Rb A'dam, 2 mei 1995, LBR-BüLLETiN 1995, nr. 4/5, 
p, 24 e.v. (bestuursleden CP'gó); Rb Breda, 29 mei 1990, RR 250 (lid Jongeren Front Nederland; vgl. 
voor een mislukte poging een lid van die club via art. 140 Sr aan te pakken Hof Arnhem, 8 november 
1988, RR 199); Rb Alkmaar, 6 november 1990, RR 256 (bestuurslid Aktiefront Nationaal Socialisten; in 
hoger beroep wordt het openbaar ministerie met-ontvankelijk verklaard: Hof A'dam, 13 september 1993, 
RR 330), Voor een evaluatie van het gebruik van art. 140 Sr als bedenkelijke 'halve maatregel', zie; Es-
kes (1995). 

88 Althans: de hoogste rechter zou dat moeten nagaan als de verdachte bij de lagere rechters het verweer had 
gevoerd dat haar gedrag een dergelijk duidelijk en direct gevaar niet opleverde, Whitney had dat echter 
niet gedaan en volgens Brandeis miste het Suprème Court daarom de bevoegdheid de uitspraak van de 
Caiifornische rechter op dat punt te toetsen. Vandaar dat Brandeis een concurring opinion schreef en geen 
dissent, 

89 274 U.S. 357 ? 374, 
90 Ook districtsrechter Decker citeerde uitgebreid uit Brandeis' opinie. De waardering ervan is überhaupt 

enorm, Blasi (1988, p. 668; vgl. p, 660) bijvoorbeeld beschouwt deze opinie als 'the most important essay 
ever written, on or of the beneh, on the meaning of the first amendment' en Lewis (1991, p. 85) noemt 
het 'the most profound statement ever made about the premises of the First Amendment in protecting the 
freedom of speech.' 
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noxious doctrine; that the greatest menace to freedom is an inert people; that public discussion 
is a political duty; and that this should be a fundamental principle of the American government. 
They recognized the risks to which all human institutions are subject. But they knew that order 
cannot be secured merely through fear of punishment for its infraction; that it is hazardous to 
discourage thought, hope and imagination; that fear breeds repression; that repression breeds 
hate; that hate menaces stable government; that the path of safety lies in the opportunity to dis
cuss freely supposed grievances and proposed remedies; and that the fitting remedy for evil 
counsels is good ones. Believing in the power of reason as applied through public discussion, 
they eschewed silence coerced by law — the argument of force in its worst form. Recognizing 
the occasional tyrannies of governing majorities, they amended the Constitution so that free 
speech and assembly should be guaranteed. 
[...] Those who won our independence by revolution were not cowards. They did not fear poli
tical change. They did not exalt order at the cost of liberty. To courageous, self-reliant men, 
with confidence in the power of free and fearless reasoning applied through the processes of 
popular government, no danger flowing from speech can be deemed clear and present, unless 
the incidence of the evil apprehended is so imrninent that it may befall before there is opportu
nity for full discussion. If there be time to expose through discussion the falsehood and falla
cies, to avert the evil by the processes of education, the remedy to be applied is more speech, 
not enforced silence. Only an emergency can justify repression. Such most be the rule if au
thority is to be reconciled with freedom. Such, in my opinion, is the command of the Constitu
tion. 

Zoals uit deze citaten blijkt bevatte Brandeis' opinie geen systematisch uiteenzetting van 
de redenen die er zijn om revolutionaire pleidooien ondanks hun ontwrichtende potentieel 
vrij te laten. Brandeis ontwikkelde in die zin geen echt betoog. Hi j argumenteerde zelfs 
nauwelijks. Hi j schetste veeleer een beeld van een bepaald soort ideale samenleving, een 
schets die hij retorisch krachtig onderbouwde door haar te presenteren als het visioen van 
de grondleggers van de Amerikaanse Republiek. De suggestie die hij daaraan vast 
knoopte was dat er in een dergelijke samenleving geen plaats kon zijn voor vervolgingen 
als die van Whitney, 

Het geschetste beeld is dat van een gezonde democratie. Voor Brandeis, zou je kun
nen zeggen, was dat tegelijkertijd een weerbare democratie, maar dan wel in een andere 
betekenis dan wij gewoon zijn aan die term te geven. Brandeis stond niet de democratie 
voor ogen die zich in de vorm van wettelijke beperkingen van de vrijheid van menings
uiting en vereniging de wapenen verschaft om zich te verdedigen tegen interne vijan
den. 9 1 Een weerbare democratie was voor hem een vrije republiek, bevolkt door mensen 
die de democratie verdienen: zelfbewuste burgers die vertrouwen op de eigenaardige 
dwangloze dwang van het betere argument, 9 2 die daarbij beseffen dat het betere argu
ment, w i l het gehoord worden, met kracht naar voren moet worden gebracht en die dus 
politieke participatie en een actieve deelname aan het publieke debat als búrgerpl icht zien 
en dienovereenkomstig iedere mogelijkheid aangrijpen feto expose through discussion the 

91 Dat is de kern van de notie van een weerbare democratie die vaak geassocieerd wordt met de indrukwek
kende oratie van de Amsterdamse hoogleraar staatsrecht G. van den Bergh (1936) en die we om begrij
pelijke redenen zo nadrukkelijk gepositiveerd vinden in de Duitse grondwet. Zie met name art. 18 GG en 
het tweede lid van art 21 GG. Vgl. Van der Wal (1992). 

92 Die fraaie omschrijving van dit voor optimistische rationalisten centrale fenomeen is van Habemias 
(1981), p. 52/3. 
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falsehood and fallacies, to avert the evi l by the processes of education'; 9 3 moedige bur
gers bovendien, die niet bang zijn voor de veranderingen die zich in een open samenle
ving onvermijdelijk zullen blijven voltrekken en die dus ook bereid zijn naar de klachten 
en kritiek van de ander te luisteren. 

Natuurlijk is het de taak van de overheid om kwaden te bestrijden. Maar in een vrije 
samenleving 

the deterrents ordinarily to be applied to prevent crime are education and punishment for viola
tions of the law, not abridgment of the rights of free speech and assembly94 

want, in de woorden van Jefferson (door Brandeis in een voetnoot aangehaald): 9 5 

we have nothing to fear from the demoralizing reasonings of some, if others are left free to de
monstrate their errors and especially when the law stands ready to punish the first criminal act 
produced by the false reasonings; these are safer corrections than the conscience of the judge. 

Het is echter niet alleen een kwestie van kunnen vertrouwen. We moeten dat vertrouwen 
ook hebben, zo lijkt Brandeis te wil len zeggen, als we een vrije samenleving van vrije en 
gelijke burgers wil len zijn. We moeten zoveel mogelijk ruimte laten voor kritiek en dis
cussie, omdat een gezonde democratie drijft, niet alleen op het vermogen van de burgers 
om mee te denken over de gewenste inrichting van de samenleving en het te voeren be
leid, maar vooral ook op het vermogen om verderfelijke opvattingen doortastend te lijf te 
gaan een vermogen dat je niet scherp houdt door het luie en ongeduldige beroep op het 
publieke dwangapparaat.*5 Het is daarom gevaarlijk 4to discourage thought, hope and 
imagination' , want je kweekt daarmee een inert volk, sthe greatest menace to free
d o m ' 9 7 

E n kweek je geen inert volk, dan toch op z 'n minst een gefrustreerd volk, want 're
pression breeds hate'. 9 8 Degenen wier opvattingen onderdrukt worden zullen ruimers in 
het aan hen gerichte verbod de boodschap lezen dat hun grieven er niet toe doen. E n dat 
is niet alleen onwenselijk, omdat je daarmee de stabiliteit van de samenleving onder
graaft (hun voorspelbare reactie zal immers zijn dat onze rechtsstaat de hunne niet is), 
maar het is ook kwalijk, omdat je de protesterende burger daarmee geen recht doet, Vri je 
burgers hebben namelijk, zoals Brandeis in een eerdere opinie had betoogd, een funda
menteel recht 'to strive for better conditions through new legislation and new institu-

93 274 U.S. 357 op 377. 
94 274 U.S. 357, 378 
95 274 U.S. 357, 375, n. 2. 
96 Ik gebruik hier de woorden van Bias! (1988, p. 674/5), aan wiens iezing van JBrandeis' opinie sk sowieso 

veel verschuldigd ben. 
97 274 U.S. 357, 375. Vgl. Jackson's dissent in American Communications Association v. Douds* 

339 U.S. 382 (1950), 442: 'The danger that citizens will think wrongly is serious, but less dangerous than 
atrophy from not thinking at a i l ' Het mooist keert dit thema terug in reenter Harlans opinie in Cohen v. 
California, 403 U.S. 15, 24; 'The constitutional right of free expression [...] is designed and intended to 
remove governmental restraints from the arena of public discussion, putting the decision as to what views 
shall be voiced largely into the hands of each of us, in the hope that use of such freedom will ultimately 
produce a more capable citizenry and more perfect polity and in the belief that no other approach would 
comport with the premise of individual dignity and choice upon which our political system rests/ 

98 274 U.S. 357, 375. 
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t i o n s \ " Dat recht raken ze kwijt indien hun pogingen om hun medeburgers te beïnvloe
den al als strafbare opruiing geconstrueerd kunnen worden wanneer hun analyses in de 
ogen van de rechter de bestaande wantoestanden oneerlijk beschrijven of van de verkeer
de veronderstellingen uitgaan, dan wel ondeugdelijk zijn qua gevolgtrekking of onbeta
melijk van taal . 1 0 0 

Natuurlijk zijn er risico's verbonden aan het vrijlaten van uitlatingen van onvrede en 
kritiek; 

Every denunciation of existing law tends in some measure to increase the probability that there 
will be violation of it. Condonation of a breach enhances the probability. Expressions of appro
val add to the probability. Propagation of the criminal state of mind by teaching syndicalism 
increases it. Advocacy of law-breaking heightens it still further/01 

Maar , zo zal Brandeis mogelijk gedacht hebben, we zullen oog moeten hebben voor het 
feit dat voor de ondergeprivilegieerde en vergeten burger het kiezen van de confrontatie 
vaak de beste manier is om gehoord te worden. W e zullen ons bovendien moeten realise
ren dat achter de frasen van de revolutionaire retoriek doorgaans als zeer knellend erva
ren grieven schuil gaan en dat oproepen tot gewelddadige omverwerping van het staats
gezag meestal niet op zichzelf staan, maar vaak ingebed zijn in een langer betoog waarin 
de onrechtvaardigheden en tekortkomingen van de huidige samenleving aan de kaak wor
den gesteld. 

Wi l l en we ernst maken met het recht van de burger om bij te dragen aan het vorm 
geven van de samenleving, dan zullen we ons ervoor moeten hoeden om in te grijpen in 
de fase waarin onvrede met bestaande omstandigheden weliswaar leidt tot schrille protes
ten, heftige uiteenzettingen en verhitte verkondigingen dat het nu genoeg is, maar waarin 
van de voorbereiding van criminele handelingen nog geen sprake is. In die fase, 4the fit
ting remedy for evi l counsels is good ones ' , 1 0 2 dat w i l zeggen: 'more speech, not en
forced s i l ence / 1 0 3 W e zullen met andere woorden de grootst mogelijke ruimte moeten 
geven aan 'the opportunity to discuss freelv supposed grievances and proposed reme
dies / m 

Brandeis was niet helemaal duidelijk over de test die hem daarbij voor ogen stond. 
Soms lijkt hij Holmes ' Abrams-test in gedachten te hebben gehad (/there must be reason
able ground to believe that the danger apprehended is imminent [and] that the evi l to be 
prevented is a serious one*; "only an emergency can justify repression ') / 0 5 maar op an
dere plaatsen lijkt hij daarnaast ook vast te hebben wil len houden aan een incitement-test 
a la Learned Hand (je mag niet ingrijpen 4 where the advocacy falls sort of incitement 
and there is nothing to indicate that the advocacy would be immediately acted on ' ; met 

99 Brandeis, dissenting, in Pierce v. United States 252 U.S. 239 (1920), 273. 
100 252 U.S. 239, 273. 
101 Whitney v. California, 274 U.S. 357 (1927), 376. 
102 274 U.S. 357, 375. 
103 274 U.S. 357, 377. 
104 274 U.S. 357, 375, 
105 274 U.S. 357, 376 en 377, Vgl. Abrams v. United States, Holmes, diss., 250 U.S. 616 (1919), 630/1: 

'Only the emergency that makes it immediately dangerous to leave the correction of evil counsels to time 
warrants making any exception to the sweeping command, "Congress shall make no law abridging the 
freedom of speech".' 
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andere woorden: aangetoond moet worden *that immediate serious violence was to be 
expected or was advocated'). 1 0 0 

6* Aanvaarding m uitbreiding 

N a Whiiney v. California wonnen de opvattingen van Holmes en Brandeis snel aan in
vloed en gingen zij ook een rol spelen in opinies van de meerderheid. Begin jaren vijftig 
kon het Suprème Court al opmerken, dat er, alhoewel Whitney en Gitlow niet expliciet 
herroepen waren, weinig twijfel over kon bestaan dat de uitspraken van het Suprème 
Court sindsdien de door Holmes en Brandeis uitgestippelde lijn dicht waren gaan benade
ren. 5 0 7 Het Suprème Court verwees daarbij naar een aantal belangrijke zaken uit de ja
ren veertig waarin de Abrams-variant van de clear and present danger-test op verschillen
de soorten uitingen werd toegepast niet alleen op subversive advocacy, dat w i l zeggen: 
het bepleiten van politieke of economische veranderingen door middel van onwettige 
handelingen, 1 0 8 maar bijvoorbeeld ook op kritische commentaren inzake lopende 
rechtszaken die de onpartijdigheid van de rechter in gevaar zouden kunnen brengen (out-
of-court contempt),m op stakingsacties die een bedreiging vormen voor de bedrijfsvoe
r ing , 1 1 0 en op redevoeringen die een gevaar van ordeverstoring (breach of the peace) in 
het leven roepen. 1 1 1 

Maar ook in de jaren dertig was al een duidelijke verandering te bespeuren in de hou
ding van het Suprème Court, De hoop van Chief Justice Taft dat de rond hem verzamel
de conservatieve meerderheid ook na zijn terugtreden krachtig genoeg zoo blijven om het 
in zijn ogen gevaarlijke liberalisme van Holmes en Brandeis te onderdrukken en 'prevent 
the Bolsheviki from getting controle1 1 2 bleek, althans wat dat eerste punt betreft, 
i jde l . 1 1 3 Onder de in 1931 aangetreden Chie f Justice Hughes werd de visie van Holmes 
en Brandeis bepalend voor de aanpak van de meerderheid. Het Suprème Court ging bij-

106 274 U.S. 357, 376 (mijn cursivering). Zie id.: The wide difference between advocacy and incitement, be
tween preparation and attempt, between assembling and conspiracy, must be borne in mind.' 

107 Dennis v. United States, 341 U.S. 494 (1951), 507. 
108 Hartzel v. United States, 322 U.S. 680 (1944) (zie hierboven noot 19). Vaak wordt overigens gewezen op 

Herndon v. Lowry* 301 U.S. 242 (1937) als de eerste uitspraak waarin dat gebeurde, maar de toepassing 
van de clear and present danger test is daar niet zo direct en duidelijk. 

[09 Bridges v. California, 314 U.S. 252 (1941). Vgl, Pennekamp v. Florida, 328 U.S. 331 (1946) en Craig v. 
Harney, 331 U.S. 367 (1947). 

110 Thornhill v. Alabama, 310 U.S. 88 (1940). 
111 Cantwel! v. Connecticut, 310 U.S. 296 (1940). 
112 Geeii. bij Conner (1981), p. 82. 
113 Taft zelf zag zich in 1930 gedwongen terug te treden en Justice Sanford overleed. Naast Harlan Fiske 

Stone, die al in 1925 de gelederen van Holmes en Brandeis was komen versterken, traden in 1930 ook 
Owen Roberts en Charles Evans Hughes toe. Cardozo verving Holmes in 1932. Niet dat daarmee een in 
Amerikaanse zin 'liberal' Supreme Court was ontstaan. Het was eerder een in Nederlandse zin * liberaal' 
hof, dat in de due process bepaling een bescherming zag tegen een teveel aan overheidsbemoeienis, onge
acht of die bemoeienis de economische vrijheid dan wel de burgerlijke vrijheden betrof. Het was ook te
gen deze bezetting dat Roosevelt zijn court-packing plan richtte en het was dit hof 'that was being casti
gated as a group of "nine old men" who were erecting reactionary roadblocks to the implementation of 
the liberal programs of the New Deal', aldus Cortner (1981), p. 98. Enkele weken voor de aankondiging 
van dat plan was binnenskamers overigens al de beslissing gevallen die zon resulteren in West Coast Ho
tel Co, v. Parrish, 300 U.S. 379 (1937) de uitspraak die vaak aangehaald wordt als het einde van het 
LochnerAijdperk. Zie Gnnther (1991), p. 457 Vgl. hoofdstuk 5, § I, noot 9. 
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voorbeeld duidelijke grenzen stellen aan de krankzinnige neiging van locale overheden 
om hun heksenjacht op alles wat naar rood zweemde voort te zetten 1 1 4 en het kreeg 
voor het eerst ook aandacht voor de discretie van locale bestuurders bij het uitgeven van 
vergunningen voor het verspreiden van pamfletten en het houden van bijeenkomsten en 
betogingen. 5 5 5 Vanzelfsprekendheden zoals dat een vrije pers van wezenlijk belang is 
voor een vrije samenleving (Blackstone) — werden daarbij met groeiend enthousiasme 
onder woorden gebracht. Het lijkt er soms zelfs op alsof het Suprème Court zichzelf een 
opvoedende taak had toebedacht en erop uit was om door krachtige formuleringen van de 
waarde van vrijheid van meningsuiting locale overheden en ook het publiek van die 
waarde te doordringen, 1 1 6 De uitspraken waarin dat gebeurde waren bepaald niet revo
lutionair. Het waren veelal gezond-verstandreacties op absurde veroordelingen. Maar de 
formuleringen die de rechters gebruikten, getuigden van een hernieuwd gevoel voor de 
waarde van vrijheid van meningsuiting als de moeder van alle vrijheden en het funda
ment van de democratie. 

Een van de eerste uitspraken waarin het Suprème Court een rechtvaardiging van de 
vrijheid van meningsuiting gaf door te wijzen op haai* fundamentele plaats in een demo
cratisch staatsbestel, was Stromeerg v. Califomia,nl een zaak uit 1931. De negentien
jarige Yetta Stromberg, een enthousiast l id van een communistische jeugdbeweging, was 
tot vi jf jaar gevangenisstraf veroordeeld omdat ze de kinderen van een zomerkamp iedere 
dag met veel ceremonieel de rode vlag met hamer en sikkel had laten hijsen. De wet die 
ze daarmee ovenreden had maakte het een misdrijf om in het openbaar een rode vlag te 
vertonen (i) als symbool van oppositie tegen het gevestigd staatsbestuur, (ii) als aanspo
ring tot anarchistisch handelen of (iii) als hulpmiddel bij gezagsondermijnende propagan
da. Ui t de instructie van de jury en de motivering van haar veroordeling was niet duide
lijk op te maken welke van de drie bepalingen zij overtreden had. Het was dus in begin
sel niet uit te sluiten dat zij veroordeeld was louter omdat ze een vlag had vertoond die 
oppositie tegenover de overheid symboliseerde, Chie f Justice Hughes, die voor een 7-2 
meerderheid schreef waartoe ook Holmes en Brandeis behoorde, richtte daarop dan ook 
zijn p i j len: 1 1 8 De vage en meerduidige woorden 'symbool van oppositie tegen het ge-

114 Stromberg v. California, 283 U.S. 359 (1931), De Jonge v. Oregon, 299 U.S. 353 (1937), Herndon v. 
Lowry, 301 U.S. 242 (1937), Hague v. CJ.O., 307 U.S. 496 (1939). 

115 Lovell v. Griffin, 303 U.S. 444 (1938), Hague v. CJ.O.t 307 U.S. 496 (1939). Vgl. hierboven, hoofdstuk 
5, § 6, noot 82, 

116 Zie Chafee (1941), p. 408. In zekere zin is dat ook wat een hoogste rechter behoort te doen, Vgl. Rawls, 
(1993, p. 237), volgens wie een van de met de rol van de rechter 'as exemplar of public reason' verbon
den taken eruit bestaat 'to give public reason vividness and vitality in the public forum.5 Vgl. id., p. 
239/40: 'often its role forces political discussion to take a principled form [...] This educates citizens to 
the use of pnblic reason and its value of political justice by focusing their attention on basic constitutional 
matters/ Vgl. in dezelfde zin ook Dworkin (1996), p. 344-6, Zie voor een nitgebreide analyse van deze 
notie van de rechter als onderwijzer, voornamelijk geïllustreerd met voorbeelden uit de free speech~]xin%-
prudentie: Eisgniber (1992), 

117 283 U.S. 359 (1931). 
118 Onder verwijzing naar Gittow en Whitney — een verwijzing die Holmes en Brandeis opvallend genoeg 

niet eens tot een concurring opinion kon verleiden - merkte het Supreme Court op geen reden te hebben 
om aan de geldigheid van de tweede en derde bepaling te twijfelen, Zie 283 U.S. 359, 368/9: 'There is no 
question but that the State may thus provide for the punishment of those who indulge in utterances which 
incite to violence and crime and threaten the overthrow of organized government by unlawful means.' 
Opmerkelijk is dai Chafee (1941, p. 365) over deze passage heen gelezen lijkt te hebben. 
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vestlgd staatsbestuur' konden mede insluiten het vreedzame en ordentelijke verzet tegen 
het huidige politieke systeem of tegen de partij die op dat moment de machtsposities in 
dat systeem bezette. De wet in kw?estie creëerde dus ruimte voor de bestraffing van een 
volstrekt geoorloofd gebruik van het recht op vrijheid van meningsuiting en moest dus 
ongrondwettig verklaard worden. Immers, aldus Hughes, 

The maintenance of the opportunity for free politica! discussion to the end that government 
may be responsive to the will of the people and that changes may be obtained by lawful 
means, an opportunity essential to the security of the Republic, is a fundamental principle of 
oor constitutional system.1 3 9 

Zes jaar later vinden we dezelfde overweging terug in De Jonge v. Oregon:2® D i rk de 
Jonge was tot zeven jaar gevangenisstraf veroordeeld omdat hij had deelgenomen aan 
een bijeenkomst die bijeengeroepen was door de communistische partij, waarmee hij de 
criminal syndicalism-wet van Oregon had overtreden/ 2 1 Het Supreme Court vernietigde 
de veroordeling: het ging om een vreedzame bijeenkomst waarop op geoorloofde wijze 
gesproken werd over de dingen van de dag, zoals het politieoptreden tijdens een haven
staking een paar dagen daarvoor, juist ook met het oog op het belang dat we erbij heb
ben om de samenleving te beschermen tegen pogingen om op te ruien tot gewelddadige 
omverwerping van de democratie, aldus Hughes, is het absoluut noodzakelijk om inbreu
ken op het recht van vrijheid van meningsuiting te voorkomen en ruimte te maken voor 
vrije politieke discussie, 4to the end that government may be responsive to the w i l l of the 
people and that changes, i f desired, may be obtained by peaceful means / 1 2 2 

In De Jonge tekende zich voor het eerst ook een visie af op de speciale status van het 
recht van vrijheid van meningsuiting. Hughes benadrukte dat het recht van de burger om 
publieke aangelegenheden te bespreken en om zijn grieven kenbaar te maken over de 
wijze waarop zijn belangen behartigd worden, inherent is aan het hele idee van een repu
blikeinse regeringsvorm, Dat recht, aldus Hughes, kan niet geschonden worden 'without 
violating those fundamental principles of liberty and justice which lie at the base of all 
c iv i l and political inst i tut ions/ 1 2 3 

Diezelfde gedachte de gedachte dat vrijheid van meningsuiting in een democratie 
een bijzondere plaats toekomt en een speciale bescherming verdient werd datzelfde 
jaar nog iets explicieter geformuleerd door rechter Cardozo in Palko v, Connecticut.m 

De rekwirant in die zaak was ter dood veroordeeld wegens moord, nadat de staat in ho
ger beroep was gegaan tegen een veroordeling tot levenslang wegens doodslag. Volgens 
de rekwirant leverde dat een schending op van de in het vijfde amendement gegeven ne 
bis in « fem-garant ie . 1 2 5 

119 283 U.S. 359,369. 
120 289 U.S. 353 (1937) . 
121 De wet was vrijwel identiek aan de Californische wet op basis waarvan Anita Whitney was veroordeeld, 

De bepaling die De Jonge had overtreden verbood het '[tol organize or help to organize, or solicit or ac
cept any person to become a member of any society or assemblage of persons which teaches or advocates 
the doctrine of criminal syndicalism/ 

122 299 U.S. 353,365. 
123 299 U.S. 353, 364. 
124 302 U.S. 319 (1937). 
125 '[No person shall be] subject for the same offense to be twice put in jeopardy of life or limb/ Cardozo 
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Cardozo maakte echter duidelijk dat er van een dergelijke schending geen sprake was. 
Anders dan rekwirant betoogd had, bestond er geen algemene regel dat alles wat de fede
rale overheid volgens de bill of rights verboden was, ook, via het veertiende amende
ment, verboden was aan de staten. De via het veertiende amendement gegarandeerde im
muniteit tegen ingrijpen door de staten, aldus Cardozo, gold slechts ten aanzien van som
mige van de in de bill of rights genoemde grondrechten — die rechten namelijk die, an
ders dan bijvoorbeeld het recht op berechting door een jury of de in de zin van de rekwi
rant geïnterpreteerde rie bis in f¿fe#i-garantie, ' o f the very essence of ordered liberty* 
z i j n . 1 2 6 Zulke rechten bevinden zich op een 'different plane of social and moral va
lues'. Z i j kunnen niet opgeheven worden zonder een einde te maken aan vrijheid en 
rechtvaardigheid, 1 2 ' ' Met name voor de vrijheid van meningsuiting geldt dat, want zij is 
'the matrix, the indispensable condition, of nearly every other form of f r eedom/ 1 2 8 

Nog fraaier, maar bedekter, werd de speciale status van het eerste amendement een 
paar maanden later verwoord in United States v. Carolene Products Co.129, één van de 
eerste zaken waarin het Supreme Court zich afkeerde van de voor het Löc/m^r-ti jdperk 
kenmerkende benadering van economische vr i jheid , 1 3 0 De zaak handelde over de vraag 
of de federale overheid de handel in met plantaardige vetten aangelengde melk om rede
nen van volksgezondheid mocht verbieden. Het Supreme Court meende van wel . Zulke 
soort wetten, aldus rechter Stone, die het alledaagse economische verkeer reguleren, kun
nen op grond van due process-hep&ling pas ongrondwettig verklaard worden als er geen 
enkele rationele basis voor gevonden kan worden. Heel anders gesteld, zo suggereerde 
hij vervolgens in een beroemd geworden voetnoot, is het met wetgeving 4 which restricts 
those political processes which can ordinarily be expected to bring about repeal of unde
sirable leg is la t ion ' t

L i t M e n kan zich althans afvragen, aldus Stone, of die niet aan een 
veel strengere test onderworpen moet worden. Hetzelfde kon men zich volgens Stone 
trouwens afvragen met betrekking tot wetten die zich tegen bepaalde religieuze of etni
sche minderheden keren. Immers; 'prejudice against discrete and insular minorities may 
be a special condition, which tends seriously to curtail the operation of those political 
processes ordinarily to be relied upon to protect minor i t i e s / 1 3 2 

Rechter Stone gaf geen antwoord op die door hemzelf opgeworpen vragen. Hi j 

attendeerde erop dat nog in 1904 een meerderheid van het Suprème Court oordeelde dat dit aan de fede
rale overheid gerichte verbod niet beperkt was tot 'jeopardy in a new and independent case', maar zich 
ook keerde tegen 'jeopardy in the same case if the new trial was at the instance of the government and 
not upon defendant's motion." Cardozo: 'All this may be assumed for the purpose of the case at hand, 
though the dissenting opinions [uit die vroegere zaak, TRj show how much was to be said in favor of a 
different ruling.' Zie 302 U.S. 319 (1937), 322/3 (verwijzingen weggelaten). 

126 302 U.S. 319,325. 
127 302 U.S. 319, 236. 
128 302 U.S. 319, 327. 
129 304 U.S. 144 (1938). 
130 Zie hierboven hoofdstuk 5, § 1 noot 9 en hoofdstuk 6, § 2 noot 14. 
131 304 U.S. 144, 152, n. 4. 
132 De Footnote bevat in een notendop een interessante theorie over hoe constitutionele toetsing door onaf

hankelijke rechters in overeenstemming gebracht kan worden met de idee van een democratisch staatsbe
stuur: de taak van de rechter is beperkt tot het bewaken van de eerlijkheid van de democratische proces
sen. Een invloedrijke uitwerking heeft die gedachte gekregen in Ely (1980), Zie voor de wijze waarop 
Dworkin via een alternatieve interpretatie van wat democratie inhoudt die gedachte verder uitwerkt: 
Dworkin (1985), p, 33-71, Dworkin (1990) en Dworkin (1996), p. 1-38. 
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opperde de mogelijkheid dat er op de aangegeven manier een verschil bestond tussen 
soorten wetgeving, maar vond het niet nodig die kwesties in deze casus te onderzoeken. 
In overeenstemming met Cardozo's overwegingen in Palko werd die geopperde moge
lijkheid vervolgens echter snel tot doctrine verheven. 3 ' 3 Het leerstuk van de preferred 
position van vrijheid van meningsuiting was geboren, 1 ' 4 een notie die van aanvang af 
gekoppeld was, niet aan het gevaar van censurerende overheden, maar aan de rol van 
vrijheid van meningsuiting in een democratie, aan noties van self-government en 
government by consent. 

Dat bleek bijvoorbeeld in Schneider v. State}** een zaak uit 1939 waarin het Supre
me Court oordeelde dat het belang dat gemeenten erbij hebben de straten schoon en net
jes te houden, ten enenmale onvoldoende was om een inbreuk te rechtvaardigen op het 
recht van de burger om op vrij toegankelijke plaatsen pamfletten te overhandigen aan 
personen die bereid zijn ze aan te pakken. Immers, aldus het Supreme Court, onze eer
dere uitspraken hebben de vrijheid van meningsuiting en de persvrijheid gekarakteriseerd 
ais fundamentele persoonlijke rechten en vrijheden en dat waren geen holle frasen. Inte
gendeel, die karakterisering 

reflects the belief of the framers of the Constitution that exercise of the rights lies at the foun
dation of free government by free men. [.„] Mere legislative preferences or beliefs respecting 
matters of public convenience may well support regulation directed at other personal activities, 
but be insufficient to justify such as diminishes the exercise of rights so vital to the mainte
nance of democratic institutions.136 

De gemeentelijke verordeningen in kwestie, die met het oog op het voorkomen van 
zwerfvuil een verbod op het verspreiden van pamfletten behelsden, werden dan ook on
grondwettig verklaard. 

Ook in Thornhill v. Alabama}27 een arrest van een jaar later, werd de extra zware 
bewijslast benadrukt die op de wetgever rust als hij wetten wi l rechtvaardigen 'which are 
aimed at or in their operation diminish the effective exercise of rights so necessary to the 
maintenance of democratic institutions. ' 1 3 8 Het arrest illustreert fraai hoe sterk het 
Supreme Court ertoe genegen was de inzichten van Holmes en Brandeis tot de zijne te 
maken. Met name rechter Murphy ' s inleiding tot de beoordeling van het geschil verraadt 
duidelijk de invloed van Brandeis' concur in Whitney: 

133 In rechtspraak van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens is een verwante doctrine terug te vin
den: wetten die in het kader van het reguleren van de economie en het realiseren van sociaal beleid een 
inbreuk maken op het eigendomsrecht van art. 1 Eerste Protocol worden veel marginaler getoetst dan wet
ten die bijvoorbeeld een inbreuk maken op art. 10 E V R M L Zie Wiarda (1986), p, 17-18 en Van Dijk en 
Van Hoof (1990), p. 654. De bekendste rechtsfilosofïsche formulering van de achterliggende intuïtie is die 
van Dworkin: de rechter mag de producten van wetgever en bestuur corrigeren op basis van argumenten 
die gebaseerd zijn op politieke principes (dat wil zeggen: beweringen over fundamentele rechten van indi
viduen), maar niet op basis van argumenten van politiek beleid (dat wil zeggen: beweringen over waar het 
algemeen belang of het publieke welzijn bij gediend is). 

134 Zie voor een kritische schets van de ontwikkeling van dat idee van de preferred position Frankfurters 
concurring opinion in Kovacs v. Cooper, 337 U.S. 77 (1949), 89-97. 

135 308 U.S. 147 (1939). 
136 308 U.S. 147, 161. 
137 310 U.S. 88 (1940). 
138 310 U.S. 88,95/6. 
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Those who won our independence had confidence in the power of free and fearless reasoning 
and communication of ideas to discover and spread political and economic troth. Noxioos doc
trines in those fields may be refuted and their evil averted by the courageous exercise of the 
right of free discussion, Abridgment of freedom of speech and of the press, however, impairs 
those opportunities for public education that are essential to effective exercise of the power of 
correcting error through the processes of popular government,139 

De zaak draaide rond een wet die het verbood om bij bedrijven te posten met hei doel 
om de normale bedrijfsvoering te hinderen of anderen ervan af te houden commerc ië le 
relaties met dat bedrijf aan te gaan, Thorohi i l had die wet volgens Alabama overtreden 
door te posten voor het bedrijf waar hij in staking was gegaan en werkwill igen aan te 
spreken en te informeren over het waarom van de staking, 

De wet was zo ruim geformuleerd dat bijna ieder denkbaar middel om het publiek te 
informeren over de aard en de aanleiding van het arbeidsconflict eronder te brengen was, 
en zij werd dan ook zonder meer ongrondwettig verklaard, W i l vrijheid van meningsui
ting haar historische functie vervullen, aldus rechter Murphy , dan moet ze alle kwesties 
insluiten waarover de burgers geïnformeerd moeten zijn om aan de problemen van hun 
tijd het hoofd te kunnen bieden, 1 4 0 Het reilen en zeilen van de industrie en de oorzaken 
van arbeidsconflicten vallen daar zeker onder. Een ongeremde discussie over zulke aan
gelegenheden is onontbeerlijk voor een effectief en intelligent gebruik van de democrati
sche rechten bij het vormgeven van de toekomst van moderne industriële samenlevin-
gen . i 4 ! 

Zo belangrijk is een ontwikkelde en geïnformeerde publieke opinie voor het functio
neren van de democratie, en zo belangrijk de mogelijkheid om in vrijheid publieke aan
gelegenheden te bediscussiëren voor het geïnformeerd houden van de publieke opinie, 
dat beperking van die vrijheid slechts gerechtvaardigd kan worden 

where the clear danger of substantive evils arises under circumstances affording no opportunity 
to test the merits of ideas by competition for acceptance in the market of public opinion, 3 4 2 

Een soortgelijke fundering van de clear and present danger-test, en nog explicieter over 
het feit dat de test een van de implicaties is van het argument voor een geprivilegieerde 
positie van vrijheid van meningsuiting, vinden we terug in wat misschien wel het 
indrukwekkendste arrest uit die periode is, Board of Education v. Barnette:143 

The right of a State to regulate, for example, a public utility may well include, so far as the 
due process test is concerned, power to impose all of the restrictions which a legislature may 
have a 'rational basis' for adopting, But freedoms of speech and of press [and of assembly] 
may not he infringed on such slender grounds. They are susceptible of restriction only to pre
vent grave and immediate danger to interests which the State may lawfully protect,544 

139 310 U.S. 88, 95 (met verwijzing naar de Carolene Products Footnote), 
140 310 U.S. 88, 102. 
141 310 U.S. 88, 103, 
142 310 U.S. 88, 104/5. 
143 319 U.S. 624 (1943). Zie hierboven hoofdstuk 6, noot 116. 
144 319 U.S. 624, 639. 
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Ook in Barnette werd weer een beroep gedaan op een notie van democratie om deze 
speciale behandeling van de vrijheid van meningsuiting te rechtvaardigen: 

We set up government by consent of the governed, and the Bil l of Rights denies those in po
wer any legal opportunity to coerce that consent, Authority here is to be controlled by public 
opinion, not public opinion by authority/4" 

In een vrije democratie is bijgevolg ook geen plaats voor opgelegde or thodoxieën; 

If there is any fixed star in our constitutional constellation, it is that no official, high or petty, 
can prescribe what shall be orthodox in politics, nationalism, religion, or other matters of opi
nion or force citizens to confess by word or act their faith therein/ 4 6 

Barnette — de zaak ging om het verplicht stellen van het uitspreken van de pledge of al
legiance en het salueren voor de nationale vlag op openbare scholen — is mede een inte
ressant arrest omdat de rechters hier geconfronteerd werden met attitudes waar ze waar
schijnlijk een enorme hekel aan hadden. De weigering van Jehova*s om mee te doen aan 
een ceremonie als deze, die bedoeld was om goed burgerschap te bevorderen en iedereen 
te laten doordringen van het imperatieve karakter van de centrale waarden van rechtvaar
digheid, vrijheid en democratie waar de Amerikaanse natie voor stond, moest wel weer
zin oproepen/ 4 7 Die weerzin is zelfs enigszins vergelijkbaar met de weerzin tegen het 
vrijlaten van racistische meningsuiting; ook daar worden rechters geconfronteerd met een 
aanval op centrale waarden die als onbetwistbaar worden beschouwd. 3 4 8 Rechter Jack
son onderstreepte dan ook dat 

freedom to differ is not limited to things that do not matter much. That would be a mere sha
dow of freedom. The test of its substance is the right to differ as to things that touch the heart 
of the existing order/ 4 9 

De vrijheid om anders te denken en te zijn en de daarvoor vereiste verdraagzaamheid, 
waarvan Jackson in de net aangehaalde zin een belangrijk kenmerk had blootgelegd, 1 5 0 

145 319 U.S. 624,641. 
146 319 U.S. 624, 642. 
147 Vgi. ook Spence v. Washington, 418 U.S. 405 (1974), 413: 'For the great majority of us, the flag is a 

symbol of patriotism, of pride in the history of our country, and of the service, sacrifice, and valor of the 
millions of Americans who in peace and war have joined together to build and to defend a Nation in 
which self-government and personal liberty endure.' 

148 Vergelijk bijv. de persoonlijke ontboezemingen van de rechters die zich gedwongen zagen racistische me
ningsuiting de bescherming van het eerste amendement te geven (zie hierboven hoofdstuk 6, noot 31 en 
begeleidende tekst) met Kennedy's concur in de vlagverbrandingszaak Texas v. Johnson, 491 U.S. 397 
(1989), 420/1: The case before as illustrates better than most that the judicial power is often difficult in 
its exercise. [„.J The hard fact is that sometimes we must make decisions we do not like. We make them 
because they are right, right in the sense that the law and the Constitution, as we see them, compel the re
sult. And so great is our commitment to the process that, except in the rare case, we do not pause to ex
press distaste for the result, perhaps for fear of undermining a valued principle that dictates the decision. 
This is one of those rare cases/ 

149 319 U.S. 624,642, 
150 ik doel hier op het kenmerk dat tolerantie morele veroordeling veronderstelt of een anderszins bepaalde 

afkeer van hetgeen getolereerd wordt. Vgl. Cranston (1987), p, 101: i f there were not things we disappro-

224 



zijn onontbeerlijk in een democratische gemeenschap die zich afkeert van opgelegde uni
formiteit en een open, pluriforme samenleving w i l zi jn, dat w i l zeggen: een samenleving 
waarin burgers de ruimte hebben htm eigen voorstelling van het goede en hun eigen le
vensstijl te on twikke len / 5 8 

Ook in andere arresten uit die tijd komt dat thema naar voren. In Cantwell v. Connec
ticut152 bijvoorbeeld benadrukte het Supreme Court de functie die de klassieke vrijhe
den hebben in het beschermen van pluriformiteit; 

The essential characteristic of these liberties is, that under their shield many types of life, cha
racter, opinion and belief can develop unmolested and unobstructed. Nowhere is this shield 
more necessary than in our own country for a people composed of many races and of many 
creeds,153 

Die waarborg voor pluriformiteit kan volgens Terminiello v. Chicago15* zelfs be
schouwd worden als een van de centrale definiërende kenmerken van een vrije samenle
ving; 

The right to speak freely and to promote diversity of ideas and programs is [...] one of the 
chief distinctions that sets us apart from totalitarian regimes.153 

In zo 'n vrije samenleving zullen wrijvingen en heftige uiteenzettingen vaak onvermijde
lijk zijn. Ook de #araefte~meerderheid gaf er blijk van zich dat te realiseren. 8 5 6 Zowe l 
het religieuze als het politieke domein worden nu eenmaal gekenmerkt door scherp afge-

ved of, the concept of 'toleration' need not be introduced at al l It would be enough to talk about liberty' 
or * freedom'. [...] only the undesirable - or at any rate, the nndesired, is a candidate for toleration'. Vgl. 
Nederlands Gespreks Centrum (1970), p. 4/5; 'degenen t.o.v. wie men verdraagzaam dan wel onver
draagzaam is, hangen overtuigingen aan die door de ander als onwaar, gevaarlijk of zelfs noodlottig wor
den beschouwd, hetzij voor degenen die haar huldigen, hetzij voor de gemeenschap, hetzij voor beiden.' 

151 Dat wil zeggen, een samenleving die gekenmerkt wordt door wat John Rawls het feit van pluralisme 
noemt: het bestaan van een veelheid van omvattende levensbeschouwelijke doctrines, een pluraliteit van 
elkaar tegen sprekende of zelfs incommensurabele voorstellingen van het goede leven en een diversiteit 
van soms diametraal tegenover elkaar slaande antwoorden op belangrijke levensvragen. Het feit van plura
lisme maakt publieke overeenstemming over de voor een teleologische rechtvaardigheidsopvatting vereiste 
notie van het goede onmogelijk. Vandaar dat ons volgens Rawls slechts de hoop rest dat er een voldoen
de groot draagvlak is voor een politieke rechtvaardigheidsconceptie, Vgl. Rawls (1993). 

152 310 U.S. 296 (1940) (ongrondwettigheid van een breach of the pecrcéf-veroordeling van Jehova's wegens 
het op straat afspelen van een grammofoonplaat en het daardoor ernstig ontstemmen van twee rooms-ka-
tholieke luisteraars). 

153 310 U.S. 296, 311. 
154 337 U.S. 1 (1949) (veroordeling wegens disorderly conduct ongrondwettig verklaard wegens onjuiste in

structie aan de jury). 
155 337 Ü.S. 1, 4. Een steeds terugkerend argument dat ook gebruikt wordt om het ongemoeid laten van ra

cistische meningsuiting te rechtvaardigen, Vgl. Collin v, Smith, 578 F,2d 1197 (7th Circ), 1201 en Book
sellers Assn. v. Hudnut, 771 F.2d 323 (7th Circ, 1985), summarily affd 475 U.S. 1001 (1986), 329. In 
die contexten lokt het natuurlijk het tegenargument uit dat ook bescherming van gediscrimineerde min
derheden een wezenskenmerk is van vrije, democratische samenlevingen. 

156 319 U.S. 624, 634 en 641; 'Any credo of nationalism is likely to include what some disapprove or to 
omit what others think essential, and to give off different overtones as it takes on different accents or in
terpretations. [...] As governmental pressure toward unity becomes greater, so strife becomes more bitter 
as to whose unity it shall be.' 
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tekende meningsverschillen. Zoals het enkele jaren daarvoor onder woorden was gebracht 
in het net aangehaalde arrest Cantwell v. Connecticut: 

In both fields the tenets of one man may seem the rankest error to his neighbor. To persuade 
others to his own point of view, the pleader, as we know, at times, resorts to exaggeration, to 
vilification of men who have been, or are, prominent in church or state, and even to false state
ment, But the people of this nation have ordained in the light of history, that, in spite of the 
probability of excesses and abuses, these liberties are, in the long view, essential to enlightened 
opinion and right conduct on the part of the citizens of a democracy,157 

Een belangrijk punt daarbij is dat het toestaan van felle kritiek ook helpt dogmatisme en 
misplaatste zelfgenoegzaamheid te bestrijden en bijdraagt aan het bevorderen van waak
zaamheid, alertheid, en flexibiliteit van denken en reageren, en dus ook aan de vitaliteit 
van de democratie, Vandaar dat in Terminiello v. Chicago (1949) daaraan wordt toege
voegd, dat 

[accordingly a function of free speech under our system of government is to invite dispute, it 
may indeed best serve its high purpose [namelijk; garanderen 'that government remains respon
sive to the will of the people' TR1 when it induces a condition of unrest, creates dissatisfaction 
with conditions as they are, or even stirs people to anger. Speech is often provocative and chal
lenging, It may strike at prejudices and preconceptions and have profound unsettling effects as 
it presses for acceptance of an idea. That is why freedom of speech, though not absolute, [...] is 
nevertheless protected against censorship or punishment, unless shown likely to produce a clear 
and present danger of a serious substantive evil that rises far above public inconvenience, an
noyance, or unrest,158 

Kijken we terug op de in deze paragraaf besproken arresten en zetten we het probleem 
van racistische meningsuiting even tussen haakjes (want het speciale karakter daarvan is 
nog te weinig aan de orde geweest om nu al conclusies te kunnen trekken over het al of 
niet aanvaardbaar zijn van beperkingen), dan zien we een indrukwekkende rechtvaardi
ging van een strikt systeem van vrijheid van meningsuiting, gebaseerd op een overtui
gend beeld van wat het betekent een democratische gemeenschap te zijn. 

Behalve (i) het inzicht dat een open en vrije samenleving voor haar vitaliteit aangewe
zen is op voldoende ruimte voor het ontwikkelen van alternatieve visies en levensstijlen 
en (ii) het daarmee verbonden besef dat in een pluriforme samenleving heftige menings
verschillen vaak onveniiijdelijk zullen zijn en dat pogingen het karakter van het debat te 
reguleren door het aanleggen van normen van fatsoen en betamelijkheid doorgaans neer 
zullen komen op het aan banden leggen van onpopulaire meningsuitingen, is er in het 
verlengde van (iii) de overbekende nadruk op het belang van een geïnformeerde publieke 
opinie ook (iv) een principiëler aspect aan dit complexe argument te onderscheiden, de 
gedachte namelijk, dat het ideaal van democratie onverenigbaar is met onderdrukking 
van de opvattingen van de burgers en dat het ongerijmd is om de meningsvorming van 

157 Cantwell v. Connecticut, 310 U.S. 296 (1940), 310. Overigens zon je kunnen zeggen dat Brandeis' argu
ment nit Wkitney hier een extra democratische wending heeft gekregen doordat er niet meer gerefereerd 
wordt aan 'those who won our independenee', maar aan "the people of our nation'. 

158 337 U.S. 1 (1949), 4-5 (veroordeling wegens disorder1y conduct ongrondwettig verklaard wegens onjuiste 
instructie aan de jury). 
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de burgers de processen waardoor zij zich een beeld kunnen vormen over wat goed be
stuur en wenselijke wetgeving is aan banden te leggen. 

Vrije burgers, zo luidt de bekendste en invloedrijkste articulatie van dit laatste punt 
(die van Alexander Me ik l e john ) ?

i 5 9 mag niet het woord ontnomen worden omdat hun 
opvattingen onjuist of gevaarlijk zouden zijn, Geen handelingsplan mag buiten de discus
sie gehouden worden omdat iemand die toevallig de macht heeft het onverstandig, oneer
lijk of gevaarlijk vindt, Die gelijkheid van status op het terrein van de ideeën, aldus 
Meiklejohn, is een directe implicatie van het idee van zelf-bestuur. A l s burgers zichzelf 
besturen, dan zijn zij het - - en niemand anders — die moeten oordelen over onverstandig
heid, oneerlijkheid en gevaarlijkheid, En daaruit volgt dat onverstandige ideeën net zo 
goed gehoord moeten kunnen worden als verstandige, gevaarlijke net zo goed als veilige, 
onamerikaanse evengoed als patriottische, In de mate waarin burgers die over een be
paalde zaak moeten beslissen de mogelijkheid onthouden wordt ooi kennis te nemen van 
relevante informatie, ideeën, twijfel, kritiek of ongeloof, in die mate moet het resultaat 
van hun besluitvorming onvoldoende doordacht zijm 

It is that mutilation of the thinking process of the community against which the First Amend
ment to the Constitution is directed, The principle of freedom of speech springs from the ne
cessities of the program of self-government. It is not a Law of Nature or of Reason In the abs
tract. It is a deduction from the basic American agreement that public issues shall be decided 
by universal suffrage.m 

Ziedaar de Amerikaanse fundering van de uitzonderlijke status van de vrijheid van 
meningsuiting en de persvrijheid. Hun centrale plaats in een democratisch regime, zo for
muleerde het Supreme Court in Thomas v. Collin, 

gives these liberties a sanctity and a sanction not permitting dubious intrusions. [.,.] For these 
reasons any attempt to restrict those liberties must be justified by clear public interest, threate
ned not doubtfully or remotely, but by clear and present danger. [Only] the gravest abuses, en
dangering paramount interests, give occasion for permissible limitation, 1 6 3 

159 Meiklejohn (1948). De invloed van Meiklejohn kan moeilijk overschat worden. De beroemde opinie van 
Bremian in het hieronder te bespreken arrest New York Times v. Sullivan was in sterke mate door Meikle
john beïnvloed. Zie voor Brennans eerbetoon aan Meiklejohn: Brennan (1965). Bollinger (1986, p. 46 
e.v.) beweert (naar zijn zeggen in navolging van Kalven, maar uit de passage waarnaar hij verwijst blijkt 
dat niet), dat vóór New York Times v, Sullivan de clear and present danger-tesi in een theoretisch vacuüm 
hing en dat het argument inzake democratie eigenlijk pas na Meikiejohns beroemde opstel uit 1948 een 
belangrijke rol in de opinies van het Suprème Cour! Ís gaan spelen. Maar dat lijkt me in het licht van de 
hierboven besproken arresten moeilijk vol te houden. 

160 Meiklejohn (1948), p. 27. 
161 Thomas v. Collins, 323 U.S. 516 (1945), 530. De zaak betrof een contempt-veroordeling van een vak

bondsleider die een redevoering had gehouden waarin hij arbeiders opriep zich bij de bond aan te sluiten, 
ondanks een via een tijdelijke restraining order gegeven rechterlijk waarschuwing zich te houden aan de 
wettelijke meldingsplicht die voor zulke wervingsactiviteiten bestond; hei Suprème Court oordeelde de 
meldingsplicht ongrondwettig. 
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7, Gevaarlijke communisten en onbeschermde categorieën 

Hoewel de clear and present danger test door het Suprème Court aanvaard was als cen
trale test, bleek met name in de belangrijkste communisten-zaak, Dennis v. United 
States}62 dat juist in de context van revolutionaire retoriek — precies de context waarin 
Brandeis en Holmes hun visie op de speciale plaats van vrijheid van meningsuiting had
den ontwikkeld de test weinig tot geen bescherming bood: 1 0 3 een weliswaar verdeeld 
Suprème Court aanvaardde de veroordeling van elf leidende figuren uit de Communist i 
sche partij tot gevangenisstraffen van vijf jaar wegens overtreding van de Smith Act van 
1940. 1 6 4 Z i j hadden de wet overtreden door willens en wetens samen te spannen tot het 
organiseren van de Communistische Partij met het oogmerk om de doctrine te verkondi
gen dat de staat zo nodig met onwettige middelen omver geworpen moest worden. 

Zoals rechter Douglas jaren later terugblikkend zou opmerken; in de ogen van rech
ters die zo vastgebakken zaten aan de status quo dat iedere kritiek hen nerveus maakte, 
moest het geschreeuw van communisten, hoewel het nooit een echte bedreiging vormde, 
wei buitengewoon gevaarlijk l i jken . 1 0 5 En inderdaad: de zes rechters van de Dennis-
plurality zagen in de Communistische Partij een levensgevaarlijke organisatie van hecht 
georganiseerde samenzweerders die klaar stonden om op het beslissende moment toe te 
slaan. Dat de verdachten niet ten laste was gelegd dat zij hadden samengespannen om 
met geweld de staat omver te werpen, dat er ook geen bewijs was van een dergelijke sa
menzwering en dat de veroordeling voornamelijk steunde op het enthousiasme van de ver
dachten voor de politieke theorieën van M a r x , Lenin en Stalin, mocht hen niet baten, Het 
enkele bestaan van een samenzwering om die verafschuwde opvattingen te verspreiden 
was volgens het Suprème Court al gevaarlijk genoeg. 1 0 6 

V a n de clear and present danger-test leek ook niet veel over gebleven, In zijn door 
nog drie andere rechters ondertekende opinie haalde opperrechter Vinson de angel uit de 
test door de formulering over te nemen die Learned Hand als appèlrechter in deze zaak 
gekozen had: 4 In each case [courts] must ask whether the gravity of the " e v i l " , discoun-

162 341 U.S. 494 (1951). 
163 VgL ook Feiner v. New York, 340 U.S. 315 (1951): grondwettigheid van veroordeling tot dertig dagen 

van zwarte student wegens een opruiende redevoering. 'He gave the impression that he was endeavoring 
to arouse the Negro people against the whites, urging that they rise up in amis and fight for equal rights' 
(317), aldus het SC, dat 'imminence of greater disorder' (321) zag in de onrust van het publiek en vooral 
in het dreigement van een blanke omstander, dat als de politie de spreker niet het zwijgen op zon leggen, 
hij het zelf zou doen. 

164 De Alien Registration Act, Smith-Act genoemd naar de indiener van het oorspronkelijke wetsvoorstel, W. 
Smith. De wet vertoonde nauwe verwantschap met de criminal anarchy-vtei die ten grondslag lag aan de 
veroordeling van Gitlow en de criminal syndicalism-^'et die Whitney overtreden had. Zie voor een in
drukwekkende kritische bespreking van de wet Chafee (1941), p. 439-493. 

165 Douglas, concurring in Brandenburg v. Ohio 395 U.S. 444, 454, Natuurlijk gaven de ontwikkelingen in 
het buitenland (Rnslands optreden in Europa, de machtsovername van de communisten in Tsjechoslowa-
kije, de overwinning van de communisten in China, de agressie van de communisten in Noord-Korea, 
etc.) alle reden tot bezorgdheid. Maar, zoals Douglas in zijn dissent in Dennis benadrukte (341 U.S. 494, 
588): 'Communism has been so thoroughly exposed in this country that it has been crippled as a political 
force. Free speech has destroyed it as an effective political party, It is inconceivable thai those who went 
up and down this country preaching the doctrine of revolution which petitioners espouse would have any 
success/ 

166 341 U.S. 494, me! name 510/11. 
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ted by its improbability justifies such invasion of free speech as is necessary to avoid the 
danger 5 . 1 6 7 Vinson liet met andere woorden de eis vallen dat het dreigende gevaar im
minent moest zijn. De wetgever werd zo de mogelijkheid geboden tot een veel ingrij
pender regulering van politieke meningsuiting dan eerdere formuleringen van de clear 
and present danger-test leken toe te staan. 

Begin jaren veertig, in Chaplinsky v. New Hampshire , m had het Supreme Court bo
vendien al duidelijk gemaakt dat niet alle categorieën van meningsuiting even funda
menteel waren voor self-government: 

There are certain well-defined and narrowly limited classes of speech, the prevention and pu
nishment of which have never been thought to raise any Constitutional problem, These include 
the lewd and obscene, the profane, the libelous, and the insulting or 'fighting' words — those 
which by their very utterance inflict injury or tend to incite an immediate breach of the peace. 
It has been well observed that such uiterances are no essential part of any exposition of ideas, 
and are of such slight social value as a step to the troth that any benefit that may be derived 
from them is clearly outweighed by the social interest in order and morality. 1 6 0 

In de jaren vijftig kreeg die gedachte nader gestalte in onder andere Roth v. United Sta
tes110 — waar 'obscenity' als categorie van minder bescherming waardige meningsuiting 
buiten de categorie van preferred speech en bijgevolg buiten de toepassing van de clear 
and present danger-test werd geplaatst 1 7 1 — en in Beauharnais v. Illinois112 waar 
hetzelfde gebeerde ten aanzien van 'group l ibe l ' . 

Roth v. United States vormde de basis voor de ontwikkeling van een belangrijke tak 
van de eerste-amendementsjurisprudentie. Een bespreking daarvan zou zeker niet zonder 
belang zijn voor een kritische beoordeling van de Amerikaanse benadering van discrimi
nerende meningsuiting. Er zit bijvoorbeeld een interessante anomalie verscholen in het 
feit dat de ruimte die het Supreme Court in ohscenity-mtsprak.cn laat voor een over
heidsbelang bij het instandhouden van de kwaliteit van het morele klimaat van de 
gemeenschap, alleen betrekking heeft op de seksuele moraal . 1 7 3 Je zou immers toch 

167 341 U.S. 494, 510. 
168 315 U.S. 568 (1942). 
169 315 U.S. 568, 571/2. Deze passage verraadt duidelijk de invloed van Chafee (1941, p. 150). 
170 354 U.S. 476 (1957), 
171 354 U.S. 476, 484/5; 'The protection given speech and press was fashioned to assure unfettered interchan

ge of ideas for the bringing about of political and social changes desired by the people [...! All ideas ha
ving even the slightest social importance unorthodox ideas, controversial ideas, even ideas hateful to the 
prevailing climate of opinion - have the toll protection of the guaranties, unless excludable because (hey 
encroach upon the limited area of more important interests. But implicit in the history of the FA is the re
jection of obscenity as utterly without redeeming social importance/ 

172 343 U.S. 250 (1952). 
173 Vergelijk vooral wat beschouwd kan worden als het Amerikaanse stiefzusje van net Nederlandse Deep 

Throat-arrest (zie hoofdstuk 4 noot 27), Paris Adult Theatre v. Slaton, 413 U.S. 49 (1973), 57-59; 'we ca
tegorically disapprove the theory [...] that obscene, pornographic films acquire constitutional immunity 
from state regulation simply because they are exhibited for consenting adults only, [We] hold that there 
are legitimate state interests at stake in stemming the tide of commercialized obscenity, even assuming it 
is feasible to enforce effective safeguards against exposure to juveniles and to passersby, [These] include 
the interest of the public in the quality of life and the total community environment. [There] is a "right of 
the Nation and of the States to maintain a decent society"5 (verwijzingen weggelaten). Opvallend — het 
toont de overheersendheid van het leerstuk van de neutraliteit is dat reenter Burger zich hier rneende te 
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zeggen, dat als een dergelijk cornmunitaristisch argument voor een 'decent society' al 
steekhoudend zou kunnen zi jn, dan toch slechts voorzover het zich baseert op het belang 
bij het instandhouden van de moraal die volgens de grondwet de erkende basis-moraaJ 
van een pluriforme democratie is: die van gelijkwaardigheid en nondiscriminat ie/ 7 4 

Hoewel dit laatste pont in de afsluitende paragraaf van het slothoofdstuk nog kort terug 
zal keren, zal ik verder geen aandacht besteden aan de ob$cenity~}uvhpmèmïi&. In deze 
paragraaf zal ik me beperken tot een bespreking van Beauharnais v. Illinois - het arrest 
waar ook de gemeente Skokie zich op beriep ter rechtvaardiging van de door haar uitge
vaardigde verordeningen. 

Beauharnais is nooit officieel herroepen. Maar de gevestigde opvatting is dat het ar
rest in het licht van New York Times v. Sullivan115 en Brandenburg v. Ohiom geen 
goed recht meer is. Die uitspraken hebben in ieder geval duidelijk gemaakt dat de net 
geschetste terugtred van begin jaren vijftig slechts van tijdelijke aard was. Ik zal daar in 
mijn bespreking rekening mee houden door die belangrijke uitspraken bij de evaluatie 
van Beauharnais te betrekken, 

8* Belediging en openbare orde 

Joseph Beauharnais, de voorzitter van de White Circie League of Amer ica , was door de 
rechters van Illinois tot een boete van tweehonderd dollar veroordeeld wegens overtre
ding van een wet die het belasteren van door ras of godsdienst gekenmerkte groepen 
strafbaar stelde, Meer in het bijzonder verbood de wet het verspreiden van geschriften 
waarin een door ras of godsdienst gekenmerkte groep burgers wordt voorgesteld als ver
dorven, misdadig, onkuis of ondeugdzaam, op een wijze die deze burgers blootstelt aan 
minachting, bespotting of laster, of geëigend is tot ordeverstoringen te leiden. Beauhar
nais had die wet overtreden door pamfletten te verspreiden waarin het gemeentebestuur 
van Chieago werd opgeroepen 4to halt the further encroachment, harassment and invasion 
of white people, their property, neighborhoods and persons, by the Negro ' en waarin de 
blanke bevolking werd aangespoord om zich te verenigen 'to prevent the white race from 
becoming mongrelized by the negro' en om zich te weer te stellen tegen 4the aggressions 
[...] rapes, rohberies, knives, guns and marijuana of the N e g r o . ' i 7 7 

De overtreden wet was een criminal libel law.m Zulke wetten waren vooral gericht op 

moeten verweren tegen het voorspelbare verwijt aldus zijn fiat te geven aan overheidsmoralisme: 'The is
sue in this context goes beyond whether someone, or even the majority, considers the conduct depicted as 
"wrong" or "sinful". The States have the power to make a morally neutral judgment that [obscenity] has a 
tendency to injure the community as a whole, to endanger the public safety, or to jeopardize [...] the Sta
tes' right ... to maintain a decent society' (69) (mijn cursivering; verwijzingen weggelaten). Het argument 
van Burger verliest daardoor zijn coherentie. Vgl. Sandel (1996), p, 77. 

174 Vgl. in dit verband de suggestie van Cotterrel (1982, p. 38|): 'if, as Durkheim once implied, the 'reli
gion* of a secular society has to be a moral commitment to the fullest inclusion of all its citizens in all 
their diversity, a reformulated and better enforced law on incitement to racial hatred has strong justifica
tion and indeed may be a matter of pressing urgency/ Zie in dit verband ook Arkes (1974), Horowitz and 
Bramson (1979) en Note (1988). 

175 376 U.S. 254 (1964), 
176 395 U.S. 444 (1969). 
177 Geciteerd op 343 U.S. 250. 252, Een kopie van het pamflet is als bijlage bij de dissenting opinion van 

rechter Black toegevoegd op 276. 
178 Zie voor een bespreking van 'group libel* als vorm van 'criminal libel': Tanenhaus (1950), Comments 
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wat wij de bescherming van de openbare orde zouden noemen (hoewel die term niet echt 
duidelijk is en het misschien verstandiger is om te spreken over het voorkomen van on
geregeldheden of wanordelijkheden): i 7 v zij stelden laster en belediging strafbaar vanwe
ge hun 'tendency to eause breach of the peace, ' 1 8 0 Het Hooggerechtshof van Illinois 
had daar dan ook de grond voor de veroordeling in gezien: de door Beauharnais gebezig
de woorden waren Tiable to cause violence and disorder' en vielen dus onder het bereik 
van de wet in kwestie. 1 8 1 

Rechter Frankfurter deed in zijn meerderheidsopinie niet moeilijk over de grondwet
tigheid van de wet: hij volstond eenvoudig met een verwijzing naar Chaplinsky v. New 
Hamp$hire,m waarin het Suprème Court, zoals we net al zagen, geoordeeld had dat li
bel tot de categorieën van meningsuiting hoorde die zonder eerste-amendementsbezwaren 
gereguleerd konden worden, omdat ze niet van wezenlijk belang zouden zijn voor de uit
eenzetting van ideeën of voor het dichterbij brengen van de waarheid. 1 8 3 Dat de uitla
tingen van Beaoharnais beledigend waren stond ook buiten kijf: 

No one will gainsay that it is libelous falsely to charge aoother with being a rapist, robber, car
rier of knives and guns and user of marijuana.1^4 

Het enige probleem was dat de categorie waar Chaplinsky over sprak louter betrekking 
had op belediging van individuen, terwijl de wet in kwestie belediging van groepen straf
baar stelde. Maar , aldus Frankfurter, in een betoog dat door de eerbied voor het wetge
versoordeel doet denken aan Sanfords opinie in Giiïow (zie hierboven § 4), 1 8 : 5 er was 
niets op zo 'n uitbreiding tegen, zolang de staat maar aannemelijk kon maken dat zij re
den had om te veronderstellen dat die uitbreiding nodig was ter bevordering van 'the 
peace and well-being' van de staat. 1 8 6 

Die barrière was sne! genomen, Met zijn rijke geschiedenis van rasssenconflicten 
hoefde Illinois niet eens te verwijzen naar de recente gruwelijke ervaringen in Europa 
om te kunnen concluderen dat 

wilful pnrveyors of falsehood concerning racial and religious groops prornote strife and tend 
powerfully to ohstruct the manifold adjustments required for free, ordered life in a metropoli-

(1966) en Nelson, Teeter and LeDuc (1989), p. 62-69. 
179 Zie bijv. de worsteling van Mulder (1986) om een heldere omschrijving te geven aan de verschillende be

tekenissen waarin die term gebruikt wordt. 
180 343 U.S. 250, 254. 
181 343 U.S. 250, 254. Belediging was vanouds vooral een openbare orde delict, Zie hieronder, hoofdstuk 8, 

§ 7 . 
182 315 U.S. 568 (1942), Vgl. hierboven noot 168, 
183 343 U.S. 250, 255/6. 
184 343 U.S. 250,257/8. 
185 Vgl. Douglas' reactie, 343 U.S. 250, 287: Frankfurters opinie 'represents a philosophy at war with the 

First Amendment - a constitutional interpretation which puts free speech under the legislative thumb.1 Zie 
overigens Frankfurters poging in Dennis v. United States, 341 U.S. 494, 539-543, om zijn eigen opvatting 
inzake rechterlijke terughoudendheid te onderscheiden van die van Sanford ('it requires excessive toleran
ce of the legislative judgment to suppose that the Gitlow publication in the circumstances could justify se
rious concern. In contrast, there is ample justification for a legislative judgment that the conspiracy now 
before us is a substantial threat to national order and security/) 

186 343 U.S. 250,258. 
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tan, polyglot communityJ 8 7 

Illinois had met andere woorden reden genoeg om kwaadaardige laster aan het adres van 
door ras of godsdienst gekenmerkte groepen aan banden te wil len leggen, 1 8 8 

De suggestie dat in het ontstaan van veel van de rassenrellen die Chicago teisterden, 
uitlatingen zoals door Beauhamais verspreid een belangrijke rol hadden gespeeld, 3 8 9 

klinkt op het eerste gezicht overigens niet echt plausibel, Gek genoeg komt dat doordat 
Frankfurter het ten onrechte deed voorkomen alsof het kwalijke van die pamfletten 
school in de belediging aan het adres van de zwarte bevolking, Door de traditionele 
strafrechtelijke libel /aw-analyse van beledigingen als aantastingen van de eer die gewro
ken moeten worden en de in het verlengde daarvan gemaakte vergelijking met Tighting 
words*, 1 9 0 roept Frankfurters behandeling het beeld op van plunderende groepen zwarte 
burgers die hun woede uitten over hun aangedaan onrecht - een beeld dat bij ons des te 
makkelijker voor ogen komt omdat de Rodney King-rel ien nog zo vers in het geheugen 
liggen. Maar er was in Chicago iets heel anders aan de hand, De "rassenrellen' die deze 
stad eind jaren veertig plaagden waren het directe gevolg van de spanningen als gevolg 
van de uitbreiding van het getto in voorheen blanke wijken. Zonder uitzondering betrof 
het tierende en brandbommen gooiende blanke volksmassa's die probeerden zwarte ge
zinnen die in hun straat waren komen wonen weg te jagen, 1 9 1 Het gevaar van de pam
fletten van Beauhamais school met andere woorden niet in de mogelijke reacties van de 
zwarte bevolking, maar in hun vermogen om de afkeer en haat van blanken aan te wak
keren, 

Hoe dat ook z i j , Frankfurters argument toont ons in ieder geval de keerzijde van de 
eerder in Cantwell v. Connecticut gegeven rechtvaardiging van het recht op vrijheid van 
meningsuiting in termen van de diversiteit en pluriformiteit die kenmerkend zijn voor een 
open samenleving, Zoals vrijheidsrechten in het algemeen noodzakelijk zijn om de ver
schillende levensbeschouwelijke en etnische groepen de ruimte te geven om hun voor
stelling van het goede te ontwikkelen en na te jagen en hun daarop aansluitende visie op 
de gewenste inrichting van de samenleving naar voren te kunnen brengen, zo lijkt soms 
beperking van die vrijheden noodzakelijk om te voorkomen, dat door uitingen van intole
rantie en andere vormen van stemmingmakerij, wrijvingen tussen de verschillende groe
pen ontstaan die de voor vreedzame en vruchtbare coöperat ie noodzakelijk wederzijdse 
aanpassingen onmogelijk maken. Frankfurter was zich daarvan bewust. In ieder geval ge
bruikte hij het argument inzake de vereisten van een open, pluriforme samenleving om 
grenzen te stellen aan de tolerantie, Hi j kon daarbij terugvallen op de door een unaniem 

187 343 U.S. 250,258/9. 
188 343 U.S. 250,261. 
189 343 U.S. 250,259. 
190 343 U.S.250,257. 
191 Zie Hirsch (1983), Inzake Park Manor, de wijk waar Joseph Beauhamais actief was, id., met name p. 56 

e.v. Ook de beruchte 'rassenrellen' van 1908 in Springfield, Illinois, bestonden overigens vooral uit ter-
reurcampagnes van woedende blanken, in dat geval naar aanleiding van een gerucht dat een zwarte man 
was opgepakt voor verkrachting. Vgl. Brittanica CD 2.Ö (1995) (Springfield race riot). Zie verder over de 
achtergronden van de spanningen tussen blank en zwart in het Chicago van rond de eerste wereldoorlog 
Speax (1967). Ook in Nederland zijn er overigens wijken, zoals Duindorp in Den Haag, waar mensen van 
buitenlandse afkomst eenvoudigweg niet getolereerd worden en systematisch worden weggepest, zo nodig 
door hun huis in brand te steken (aldus Ties Molhoek, discriminatie-OvJ in Den Haag. Zie Kuiper (1996), 
p. 22). 
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Supreme Court onderschreven waarschuwing van rechter Roberts in Cantwelh 

There are limits to the exercise of these liberties. The danger in these times from the coercive 
activities of those who in the delusion of racial or religious conceit would incite violence and 
breaches of the peace in order to deprive others of their equal right to the exercise of their l i 
berties, is emphasized by events familiar to all. These and other transgressions of those limits 
the states appropriately may punish, 1 9 2 

Maar was de clear and present danger-test hier dan helemaal niet van toepassing? De 
strafwaardigheid van Beauharnais' uitingen werd immers gevonden in de verwachting dat 
zij op de lange termijn tot een 'breach of the peace', tot fricties en mogelijk zelfs tot ras-
senrellen zouden kunnen leiden. E n amper drie jaar eerder, in Terminiello v. Chicago, 
had het Supreme Court nog geoordeeld dat het feit dat een meningsuiting ' stirs the pu
blic to anger, invites dispute, brings about a condition of unrest, or creates a disturbance' 
onvoldoende was om een breach of the peace-vzxoor&tYmg te schragen. Op z n minst 
zou aangetoond moeten worden, aldus Terminiello * dat de uitlatingen '[were] l ikely to 
produce a clear and present danger of a serious substantive e v i l / 1 9 3 

Het is natuurlijk de vraag of Beauharnais er veel baat bij had gehad als de clear and 
present danger-test was toegepast. N a Dennis v. United States was niet echt meer duide
lijk welke bescherming er van die test te verwachten was - iets wat onder andere bleek 
uit het feit dat in Beauharnais de rechters Douglas en Jackson er in hun dissenting opin
ions nogal afwijkende invullingen aan gaven. 1 9 4 Maar Frankfurter maakte iedere dis
cussie over de juiste formulering van de test irrelevant: 

Libelous utterances not being within the area of constitutionally protected speech, it is unneces
sary, either for us or for the State courts, to consider the issues behind the phrase "clear and 
present danger."i9S 

Waar het om regulering van libel ging hoefde de staat volgens Frankfurter slecht aanne
melijk te maken dat zij reden had om te veronderstellen dat die regulering nodig was ter 
bevordering van 'the peace and well-being' van de staat. 1 % Voldoende was met andere 
woorden dat er een "rational basis' voor de wet gevonden kon worden. 1 9 7 Blijkbaar 
was voor Frankfurter het recht op vrijheid van meningsuiting - dat immers volgens 

192 310 U.S. 296 (1940), 310. 
193 337 U.S. 1 (1949), 4. 
194 Douglas (een van de dissenters in Dennis) bleef vasthouden aan de strenge formuleringen uit Barnette en 

Thomas v. Collins (343 U.S. 250, 285) en onderstreepte nog eens dat '[f]ree speech, free press, free exerci
se of religion are placed separate and apart; they are above and beyond the police power; they are not 
subject to regulation in the manner of factories, slums, apartment houses, production of oil, and the like' 
(286). Jackson [concurring in Dennis) formuleerde een veel slappere variant: 'where expression [...] is pu
nished [because it] is thought to have a tendency [to cause injuries or disorders], the likelihood of such 
consequence must not be remote or speculative' (298), Jackson liet ook de mogelijkheid open dat de test 
in dit geval een veroordeling had kunnen steunen (303). Überhaupt deelde hij de opvatting van Frankfur
ter (zie 262) dat staten een aanzienlijke ruimte gelaten moest worden om te experimenteren met de wette
lijke bestrijding van zulke 'sinister abuses' van de uitingsvrijheid. 'Such efforts, if properly applied, do 
noi justify frenetic forebodings of crushed liberty' (304). 

195 343 U.S. 250, 266, 
196 343 U.S. 250,258. 
197 Vgl. de formulering in Barnette, hierboven de tekst bij noot 144. 
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Board of Education v. Barnette niet beperkt mocht worden s on such slender grounds' 
1 9 8 en dat volgens Thomas v. Collins 4 a sanctity" genoot 4not permitting dubious 
in t rus ion ' 1 9 9 hier niet in het geding, 

Latere jurisprudentie zou Frankfurter ongelijk geven, althans voor zover hij ' libelous 
utterances' gelijkstelde aan lasterlijke aantijgingen die geëigend zijn tot ordeverstoringen 
te leiden of ze, nog algemener, identificeerde met 'utterances promoting friction among 
racial and religious groups ' . 2 0 0 De constitutionele veroordeling van de vaagheid van 
'breach of the peace'-delicten die in Cantwellm en Terminiello202 al zo 'n centrale rol 
speelde, werd bijvoorbeeld in de jaren zestig in Edwards v. South-Carolina203 en Cox 
v. Louisiana^ bevestigd (allebei zaken overigens die 'breach of the peace'-veroorde
lingen van zwarte demonstranten voor gelijke burgerrechten betroffen) en leidde in Ash-
ton v. Kentucky735 tot de verklaring dat de common-law crime of libel, voor zover die 
zich keerde tegen smadelijke beledigingen 'calculated to create disturbances of the 
peace', ongrondwettelijk vaag was. 2 0 6 

Drie jaar na Ashton v. Kentucky zou in Brandenburg v. Ohio207 bovendien blijken 
dat volgens het Supreme Court zelfs pamfletten of redevoeringen die raciaal geweld be
pleiten de bescherming van het eerste amendement verdienen, zolang ze maar niet duide
lijk bedoeld zijn om tot imminent geweld op te hitsen en verspreid worden in omstandig
heden waarin redelijkerwijze verwacht kan worden dat ze direct effect zullen sorteren. 

De rekwirant in Brandenburg, een plaatselijke K u K l u x K l a n leider, had op een Klan-bij~ 
eenkomst een redevoering gehouden waarin hij onder andere de waarschuwing had geuit 
dat i f our President, our Congress, oor Supreme Court, continues to suppress the white, 

198 Zie hierboven, p. 279. 
[99 Zie hierboven p. 284. 
200 343 U.S. 250, 252, 
201 Cantwell v. Connecticut, 310 U.S. 296 (1940), 308; 'Here (...] the judgment is based on a common law-

concept [namelijk: 'breach of the peace', TR] of the most general and undefined nature. t—J Here we 
have a situation analogous to a conviction under a statute sweeping in a great variety of conduct under a 
general and indefinite characterization, and leaving to the executive and judicial branches too wide a dis
cretion in its application.' 

202 Terminieilo v. Chicago, 337 U.S. 1 (1949), 4; '[T]he statutory words 'breach of the peace' were defined 
in instructions to the jury to include speech which "stirs the public to anger, invites dispute, brings about 
a condition of unrest, or creates a disturbance...". [But] a function of free speech under our system of go
vernment is to invite dispute.' 

203 372 U.S. 229 (1963), 236-8, 
204 379 U.S. 536 (1965), 551-2. 
205 384 U.S. 195 (1966); ongrondwettigheid van een veroordeling tot zes maanden wegens het verspreiden 

van een pamflet waarin het lot van stakende mijnwerkers aan de orde werd gesteld door middel van ern
stige aantijgingen aan het adres van een politiechef, de sheriff en de eigenaar van de plaatselijke anti-ia-
bor krant. 

206 384 U.S. 195 (1966), 201: 'All the infirmities of the conviction of the common-law crime of breach of 
the peace as defined by Connecticut judges [in Cantwell v. Connecticut] are present in this conviction of 
the common-law crime of criminal libel as defined by Kentucky judges,' Vgi. ook het arrest dat in dit 
verband werd aangehaald door de appèlrechters in de Skokie-zaak, Gooding v, Wilson 405 U.S. 518 
(1972): ongrondwettigheid van wet die het verbiedt om tegen iemand in zijn aanwezigheid 'opprobrious 
words or abusive language, tending to cause a breach of the peace' te gebruiken; 'the fault of the statute 
is that it leaves wide open the standard of responsibility, so that it is easily susceptible to improper appli
cation' (528). 

207 395 U.S. 444 (1969). 
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Caucasian race, it 's possible that there might have to be some re vengeance taken/ T i j 
dens de bijeenkomst werden voortdurend opmerkingen gemaakt als 4bury the niggers', 
4the nigger should be returned to A f r i c a ' , 4send the Jews back to Israel' en 4 Nigger w i l l 
have to fight for every inch he gets from now on, ' Beelden van de bijeenkomst en de re
devoering werden door zowel een plaatselijk ais een landelijk televisiestation uitgezon
den. 

Brandenburg werd veroordeeld tot een boete van duizend dollar en een gevangenis
straf van een tot tien jaar wegens overtreding van een criminal syndicalism wet die vri j
wel identiek was aan de wet waarop de veroordeling van Ani ta Whitney was gebaseerd: 
de wet stelde straf op het bepleiten van geweld of onwettige middelen ter bewerkstelli
ging van politieke veranderingen en op het samenkomen niet anderen met het doel crimi
nal syndicalism te onderwijzen of te verkondigen. Het Hooggerechtshof van de staat 
Ohio weigerde te casseren, met als argument dat de klacht van de verdachte niet noopte 
tot beantwoording van constitutionele vragen. Dat was ook begrijpelijk, want Whitney v. 
California was nooit herroepen en in Dennis v» United States had het Supreme Court de 
grondwettigheid van de Smith Act bevestigd — een wet die eveneens nauwe verwant
schap vertoonde met de criminal syndicalism wet uit Whitney. 

Het Supreme Court maakte echter, nota bene met een beroep op Dennis, korte metten 
met deze oudere jurisprudentie: het zette Whitney en zijn voorgangers expliciet o p z i j 2 0 8 

en oordeelde dat 

the constitutional guarantees of free speech and free press do not permit a State to forbid or 
proscribe advocacy of the ose of force or of law violation except where such advocacy is direc
ted to inciting or producing imminent lawless action and is likely to incite or produce such ac
tion.209 

Daarmee was een test geformuleerd waarin, zoals Tribe het uitdrukt, het beste van de v i 
sies van Holmes en Brandeis en van die van Learned Hand was verenigd: opruiende plei
dooien mogen slechts strafbaar gesteld worden voorzover zij (i) gericht zijn op het aan
zetten tot of teweegbrengen van imminent onwettig handelen en bovendien (ii) geacht 
kunnen worden daadwerkelijk tot zulke handelingen aan te zetten of die tot gevolg te 
hebben; 2 1 0 

In deze nieuwe formulering van de clear and present danger-test vinden we trouwens 
de eis terug die de Hoge Raad ooit stelde met betrekking tot strafbaarheid terzake van 
concrete gevaarzettingsdelicten, namelijk: dat het te keren kwaad op gronden aan de 
ervaring ontleend redelijkerwijs geacht kan worden waarschijnlijk te zijn. Het is aardig 

208 395 U.S. 444, 449. 
209 395 U.S. 444, 447, 
210 Tribe (1988), p. 848, Gunther (1975, p. 754) wijst erop dat het SC in Brandenburg weliswaar spreekt 

over 'the established distinction between mere advocacy and incitement to imminent lawless action' 
(395 U.S. 444, 449, n. 4), maar dat dit onderscheid geenszins gevestigd was, Integendeel: dit was precies 
het onderscheid dat Holmes in zijn dissent in Gitlow onderuit had willen halen (zie hierboven noot 68 en 
begeleidende tekst). Dankzij Learned Hand's opinie in Masses (zie hierboven noot 63) had het thema wel
iswaar al langer een rol gespeeld, maar het onderscheid werd pas in Brandenburg tot doctrine verheven. 
De belangrijkste bijdrage aan die ontwikkeling werd overigens geleverd door de poging van Harlan in de 
communistenzaak Yates v. United States om zo'n draai aan de Denms-uïtspmak te geven dat in ieder ge
val een aantal van de verdachten met goed fatsoen vrijgesproken konden worden (354 U.S. 298, 312-
327). 
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om daar ter afsluiting van deze paragraaf even bij stil te staan, omdat het een aankno
pingspunt biedt voor een alternatieve formulering van de Brandenburg-test. 

De Hoge Raad stelde die eis in het Telegraaf-arrest uit 1917, 2 1 1 een zaak die draai
de rond een in 1915 verschenen hoofdredactioneel commentaar, dat z ich in felle bewoor
dingen keerde tegen het Duitse militarisme en waarin de Duitsers aangeduid werden als 
'een groep gewetenloze schurken' en 'een groep misdadigers' die onschadelijk gemaakt 
moest worden. De Nederlandse regering werd in het artikel bovendien opgeroepen om 
onomwonden de kant van de geallieerden te kiezen. Het Haagse H o f had daarin een 
overtreding gezien van art, 100 Sr, dat straf stelde op het verrichten van handelingen 
waardoor de onzijdigheid van de Nederlandse staat in gevaar wordt gebracht, 2 1 2 Het 
commentaar kon immers 4 i n Duitschland gereedeiijk verklaarbare ergernis en wrevel 
wekken' en hoewel er geen aanleiding was 'van de zijde van het genoemde land op re
delijke gronden eenige oorlogsdaad tegen Nederland te verwachten', had het opwekken 
van zulke ergernis 'zi j het niet alleen en op zich zelf, dan toch in verband met andere 
omstandigheden of gebeurtenissen kunnen meewerken tot het ontstaan van diplomatieke 
moeilijkheden'. Schending van de Nederlandse neutraliteit was daarom een weliswaar 
niet rechtstreeks te verwachten, maar niettemin mogelijk en ook voorzienbaar ge-
v o l g . 2 1 3 

De Hoge Raad vond de hierin besloten liggende opvatting over wat als gevaar kon 
tellen onjuist, 

daar toch gevaar voor eenig niet gewenschf gebeuren eerst aanwezig is, zoo op gronden aan de 
ervaring ontleend dat gebeuren in een bepaald geval of onder bepaalde gegeven omstandighe
den redelijkerwijze waarschijnlijk is te achten en dus niet reeds bij de enkele, zij het voorzien
bare, mogelijkheid dat zulks in verband met andere, niet nader genoemde omstandigheden of ge
beurtenissen zal geschieden,214 

Daarmee had de Hoge Raad natuurlijk niet een eigen variant van de clear and present 
danger-test ingevoerd. Hi j had wel duidelijk gemaakt dat concrete gevaarzettingsdelicten 
niet geïnterpreteerd mochten worden als abstracte gevaarzettingsdelicten. 2 1 5 

Met dat in het achterhoofd zou je kunnen zeggen dat de Brandenburg-test beschouwd 
kan worden als een verbod om meningsuitingsdelicten als abstracte gevaarzettingsdelicten 
te formuleren of toe te passen. Een belangrijke premisse van het betoog van Frankfurter 
in Beauharnais - dat beledigende aantijgingen aan het adres van groepen verboden mo
gen worden omdat ze mogelijk tot geweid of ander onwettig handelen zouden kunnen le i 
den was daarmee verworpen. 

211 H R ISjoni 1917, NJ 1917, p.730. 
212 Het artikel is later gewijzigd bij de wet van 10 juli 1952, Stb. 408. 
213 Hof Den Haag, 14 maart 1917, NJ 17, p. 379, 381. 
214 HR 18 juni 1917, NJ 1917, p. 730. Vgl. HR 6 november 1916, NJ 1916, p. 1223. 
215 Was art. 100 Sr als abstract gevaarzettingsdelict geformuleerd, dan was de motivering van het Hof ade

quaat geweest. V g l . in dit verband ook art. 117 oud Sr (opzettelijke belediging van een regerend vorst of 
ander hoofd van een bevriende staat) dat zich eveneens keerde tegen het gevaar van diplomatieke moeilijk
heden en verslechtering van de betrekkingen met 'bevriende landen', maar dat wel een abstract gevaar
zettingsdelict was. Zie bijv, HR 7 november 1967, NJ 1968, 44 (Johnson moordenaar): 'dat voor de straf
baarheid van het feit niet is vereist dat het feit de diplomatieke betrekkingen van het Koninkrijk met een 
andere staat in gevaar brengt'. 
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9* Aantasting van goede naam 

Maar libel was een delict met een dobbel gezicht. Het kende nog een andere variant, 
waarvan het zwaartepunt de aantasting van goede naam was. Tegen die variant werd in 
Amer ika toen eigenlijk nog bijna uitsluitend het civiele recht ingezet, 2 1 6 maar zij was 
desondanks nog in het strafrecht van veel staten aan te treffen. 2 1 7 Bovendien vinden we 
haar ook in de group libel law van Ill inois. Die wet richtte zich niet alleen tegen pamflet
ten die een groep door ras of godsdienst gekenmerkte burgers voorstellen als verdorven, 
misdadig of ondeugdzaam (i) op een wijze die geëigend is tot ordeverstoringen te leiden, 
maar ook tegen pamfletten die dat doen (ii) op een wijze die deze burgers blootstelt aan 
minachting, bespotting of laster. 

Dat laatste deel van de delictsomschrijving 2 1 8 doet sterk denken aan de uit het civie
le recht bekende definities van defamation:219 uitingen die een ander blootstellen aan 
haat, spot of minachting, hem in de achting van anderen doen dalen, en er toe leiden dat 
hij gemeden wordt of dat hij schade lijdt aan zijn reputatie. 2 2 0 Hier keert de strafbaar
stelling zich net als de civielrechtelijke erkenning van een grond tot vordering van scha
devergoeding, niet tegen schade die zou kunnen resulteren uit het tot uitbarsting komen 
van opgezweepte emoties en aangewakkerde haat, maar tegen de schade die individuen 
berokkend wordt doordat anderen ertoe verleid worden in negatieve termen over hun te 
gaan denken: de schade die bestaat uit het moeten ontberen van contacten, vriendelijk
heid en welwillende bejegening en, nog erger, het mislopen van contracten, huisvesting, 
banen, promoties, orders en klandizie, Kortom; het strafrecht wordt hier niet ingezet ter 
voorkoming van verstoringen van de wederzijdse aanpassingen tussen groepen die nodig 
zijn voor sociale stabiliteit, maar om de individuele burgers (namelijk; de individuele le
den van de beledigde groepen) te vrijwaren van het soort stemmingmakerij en stereoty
pering dat barr ières kan opwerpen voor hun maatschappelijk functioneren. 

Volgens Frankfurter viel ook deze variant buiten het door het eerste amendement beheer
ste domein van beschermde meningsuiting en kon ook deze uitbreiding van belediging 
van individuen naar belediging van groepen de voor zulke onbeschermde meningsuiting 
toepasselijke marginale toetsing met gemak doorstaan: 

It would [...] be arrant dogmatism, quite outside the scope of our authority in passing on the 

216 Vgl. de bespreking van criminal libel in Garrison v. Louisiana, 379 U.S. 64 (1964), 67-70. Zie ook Nel
son, Teeter and LeDuc (1989), p. 65. Overigens kent dat civiele recht ook strafrechtelijke trekken door 
het rare instituut van de punitive of exemplary damages. 

217 Vgi. Tanenhaos (1950), p. 273, in het bijzonder noot 67 waaruit ook blijkt dat eind negentiende eeuw in 
een aantal staten criminal libel verhuisde van de rubriek 'Offenses Against the Pnblic Peace and Tranquil
lity' naar 'Offense Against the Person' - een feit dat net als het steeds belangrijker worden van het ci
viele beledigingsrecht de veranderende maatschappelijke betekenis van het beledigingsdelict illustreert. 

218 Bet verspreiden van een geschrift '[which] portrays depravity, criminality, unchastity, or lack of virtue of 
a class of citizens, of any race [.,.] which said publication or exhibition exposes the citizens of any race 
[...] to contempt, derision, or obloquy' (343 U.S. 250, 251). 

219 'Defamation' is de in het (Anglo-)Amerikaanse recht gebruikelijk technische term waarmee de "twin torts' 
libel en slander worden aangeduid. 

220 Nelson, Teeter and LeDuc (1989), p. 99. Soortgelijke definities zijn in diverse historische verhandelingen 
en handboeken te vinden. Zie bijv. Prosser/Keeton (1984), p. 773-778, Rosenberg (1986), p. 3 en, voor 
Engeland: Gatley/Lewis (1981) § 4 en Duncam and Neiü (1978), p. 31 e.v. 
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powers of a State, for us to deny that the Illinois legislature may warrantably believe that a 
man's job and his educational opportunities and the dignity accorded him may depend as much 
on the reputation of the racial and religious group to which he willy-nilly belongs, as on his 
own merits. This being so, we are precluded from saying that speech concededly punishable 
when immediately directed at individuals cannot be outlawed if directed at groups with whose 
position and esteem in society the affiliated individual may be inextricably involved, 2 2 5 

Dat op de categorie van aldus begrepen 'beledigende uitlatingen' de clear and present 
danger-test niet van toepassing was, zou onweersproken blijven. Maar latere jurispru
dentie zou Frankfurter niet volgen wat betreft de belangrijkste premisse van zijn betoog: 
de veronderstelling dat die categorie louter uitlatingen bevatte die de bescherming van 
het eerste amendement moeten ontberen. Chaplinsky v. New Hampshire had ' libelous ut
terances' inderdaad buiten de categorie van geprivilegieerde meningsuiting geplaatst, 
maar had dat gedaan op grond van de veronderstelling dat zulke uitlatingen niet wezen
lijk waren voor democratisch zelf-bestuur. Die veronderstelling bleek echter moeilijk vol 
te houden. 

De zaak waarin dat aan het licht kwam was New York Times v, Sullivan222 In deze 
beroemde zaak (door velen beschouwd als het belangrijkste arrest van de eerste-amende-
mentsjyrispmdentie) 2 2 3 ging het om een schadevergoedingsprocedure wegens beledi
ging die was ingezet tegen de New Y o r k Times, De krant had een door het Comi té ter 
verdediging van Mart in Luther K i n g opgestelde advertentie geaccepteerd waarin felle k r i 
tiek werd geuit op de brutale wijze waarop de politie in Montgomery, Alabama, was op
getreden tegen zwarte studenten die vreedzame acties voerden voor gelijkheid en tegen 
segregatie. De advertentie was slordig in eikaar gezet en bevatte een aantal onnauwkeu
righeden en onjuistheden. Sull ivan claimde dat hij , als degene die vanwege zijn publieke 
functie de uiteindelijke verantwoordelijkheid droeg voor het politieoptreden, in zijn goede 
naam was aangetast en hij stapte naar de rechter. Hi j kreeg een schadevergoeding van 
een half miljoen dollar toegewezen een beslissing die tot en met het Hooggerechtshof 
van de staat Alabama stand hield. 

Het was zonneklaar dat het hier een schandelijke poging betrof van een evident racis
tisch systeem om een flinke klap uit te delen aan de burgerrechtenbeweging en de be
moeizieke, veel te kritische pers uit het Noorden, Sullivan stond echter bijzonder sterk. 
Hi j kon zich beroepen op het in Beauharnais bevestigde en door praktisch nog geen en
kele federale rechter in twijfel getrokken uitgangspunt, dat het eerste amendement geen 
bescherming bood aan onware beledigende aantijgingen aan het adres van individu
en , 2 2 4 

221 343 U.S. 250, 263. Eigenlijk betreft het hier een moeilijk te plaatsen passage, omdat het Frankfurters ant
woord is op de tegenwerping dat wetten als die van Illinois ineffectief zijn in het bestrijden van spannin
gen tassen blank en zwart, omdat zulke spanningen heel andere oorzaken hebben dan 'the rantings of mo
dern Know-Nothings'. 

222 376 U.S. 254 (1964). Zie voor een schitterende beschrijving van de achtergronden en context van de 
rechtszaak en de betekenis van het arrest: Lewis (1991). 

223 Zeker door de pers; To them the Sullivan case was the charter of freedom, the key to the modem press's 
willingness to differ with government and to investigate wrongdoing/ Zie Lewis (1991), p. 230/1. Het ar
rest is ook het startpunt voor een nauwelijks te reconstrueren en waarschijnlijk mede daarom ook zo vaak 
beschreven ontwikkeling van het civiele beledigingsrecht. Zie voor een overzichtelijke schets Nelson, 
Teeter and LeDue (1989), p. 146-191 en voor een helder commentaar Lewis (1991), p. 183-199. 

224 Vgl. Kalven (1965), p, 55: 'I have rarely seen a case in which an inescapably right conclusion was so 

238 



Achteraf gezien bleek de zaak echter eigenlijk heel eenvoudig. Inderdaad was in eerdere 
beslissingen libel steeds buiten de bescherming van het eerste amendement geplaatst. 
Maar , aldus rechter Brennan in zijn opinie voor het Supreme Cour t , 2 2 5 in geen van die 
zaken was de kwestie aan de orde die hier wel aan de orde was: 4the use of libel laws to 
impose sanctions upon expression critical of the official conduct of public o f f i c i a l s / 2 2 6 

Dat regulering van zulke meningsuitingen met de strengst denkbare kritische blik 
bekeken moest worden kon Brennan rechtstreeks uit eerdere jurisprudentie afleiden. 
Daaruit bleek immers 

a profound national commitment to the principle that debate on public issues should be uninhi
bited, robust, and wide-open, and that it may well include vehement, caustic, and sometimes 
unpleasantly sharp attacks on go%'ernmenf and public officials. 2 2 7 

Ook Brennan gaf weer een rechtvaardiging van dat principe in termen van een conceptie 
van democratie, maar hij voorzag het argument van extra gezag door het te funderen op 
de inzichten die James Madison (de vader van de Amerikaanse constitutie en de bill of 
rights) geformuleerd had in zijn kritiek op de beruchte Sedition Act van 1798. 2 2 8 V o l 
gens de constitutie, zo had Madison betoogd, 4the people, not the government, possess 
the absolute sovereignty/ 2 2 9 Dat betekende met name 4that the censorial power is in 
the people over the Government, and not in the Government over the people. ' 2 3 0 De 
kern van het eerste amendement was dan ook de bescherming van 'the right of freely 
examining public characters and measures, and of free communication among the people 
thereon/ z 3 ! De centrale betekenis van het eerste amendement was volgens Brennan 

awkward to support on doctrinal grounds.' 
225 Brennans opinie werd door zes andere rechters ondertekend. Black en Goldberg schreven iedere een con

cur (beide door Donglas ondertekend): zij bepleitten absolnte immuniteit voor iedere vorm van kritiek op 
overheidsbeleid. 

226 376 U.S. 254, 268. Vgl. 256, de openingszin van Brennans opinie: 'We are required in this case to deter
mine for the first time the extent to which the constitutional protections for speech and press limit a Sta
te's power to award damages in a libel action brought by a public official against critics of his official 
conduct/ 

227 376 U.S. 254, 270, Volgens Brennan was het Brandeis die in zijn concur in Whitney (zie hierboven § 5) 
dat principe Mts classic formulation' had gegeven, (id.) 

228 Die wet stelde straf op belediging van onder andere de regering en de president 'with intent [...] to bring 
them [.,.] into contempt or disrepute; or to excite against them [...] the hatred of the good people of the 
United States/ De door de wet uitgelokte discussies betekende een keerpunt in de Amerikaanse ontwikke
ling van het moderne concept van vrijheid van meningsuiting. Zie voor een bespreking van die discussies 
Levy (1985), p. 296-320. Het belangrijke idee, dat als het parlement het recht heeft om alle zaken van 
openbaar beleid en het gedrag van de overheid vrij te bediscussiëren, dat recht ook moet toekomen aan 
het volk (per slot van rekening de soevereine macht aan wie de parlementsleden verantwoording verschul
digd zijn), 'surprisingly [seems] never to have received full expression until the Sedition Act of 1798 pro
voked Jeffersonian thinkers to search for impregnable lines of defense', aldus Levy (1985), p. 103 (vgl. p. 
301). Een belangrijke factor die debet was aan die vertraging was het feit dat men in het 18e eeuwse 
Engeland en Amerika als het ging om kritiek op vervolgingen wegens drukpersdelicten meer aan strafpro-
cesrechtelijke garanties dacht (zoals de toelating tot het bewijs van de waarheid en de bevoegdheid van de 
jury om naast het feit van publicatie ook het beledigende karakter ervan vast te stellen) dan aan substan
tiële zaken betreffende het beginsel van vrijheid van meningsuiting. Zie Levy (1985), p. 128 e.v. 

229 Gecit. in 376 U.S. 254, 274. 
230 Gecit. in 376 U.S. 254, 275. 
231 Gecit. in 376 U.S. 254, 274. 
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derhalve dat er voor een deliet als seditious libel (gezagsondermijnende belediging) in 
een democratische rechtsorde geen plaats was. Welnu: net zoals de Sedition Act in fla
grante strijd was met die centrale betekenis, zo was het gebruik van het beledigingsrecht 
om overheidsfunctionarissen te beschermen tegen kritiek op hun functioneren ten enen
male onverenigbaar met de uitgangspunten van een democratisch staatsbestel. 

Het was waar dat de door Sull ivan gewraakte advertentie onjuistheden bevatte en ook 
was waar dat overheidsfunctionarissen net als hun medeburgers een recht hadden op be
scherming van hun reputatie. Maar , zo vervolgde Brennan, de traditionele eis dat de be
ledigende partij de waarheid van haar aantijgingen tot in de kleinste details moet kunnen 
bewijzen om gevrijwaard te blijven van schadeclaims, zou tot een onaanvaardbare vorm 
van zelfcensuur leiden: 

Under such a rule, would-be critics of official conduct may be deterred from voicing their criti
cism, even though it is believed to be true and even though it is in fact true, because of doubt 
whether it can be proved in const or fear of the expense of having to do so. 2 3 2 

Vrijheid van meningsuiting en vrijheid van pers hebben met andere woorden een zekere 
breathing space nodig om te kunnen functioneren/ 3 3 W i l het recht om kritiek te uiten 
op het optreden van de overheid zijn wat het moet zi jn, dan is het essentieel dat men in 
de context van het beledigen van overheidsfunctionarissen niet ter verantwoording geroe
pen kan worden 'for erroneous statements honestly made'.2** Een zekere immunisering 
van 'honest misstatements of fact' is dus vereist. 2 3 5 

Vandaar Brennans keuze voor een strenge regel: een overheidsfunctionaris kan geen 
schadevergoeding vorderen wegens een onjuiste aantijging in verband met de wijze waar
op hij zijn openbare functie vervult, tenzij hij kan bewijzen dat de beschuldiging geuit 
werd met 'actual malice ' , dat wi l zeggen: 'with knowledge that it was false or with reck
less disregard of whether it was false or n o t / 2 3 6 Die "actual malice' regel werd boven
dien extra sterk gemaakt door de bewijstechnische eis dat 'actual malice ' met 'convin
cing clarity* aangetoond moest worden 2 3 ; en door de cassatietechnische garantie dat 
vaststellingen van de feitenrechters terzake van het al of niet aanwezig zijn van 'actual 
malice' niet voor zoete koek aangenomen zouden worden: 

In cases where [the line between speech unconditionally guaranteed and speech which may le
gitimately be regulated] must be drawn, the rule is that we "examine for ourselves the state
ments in issue and the circumstances under which they were made to see [...] whether they are 
of a character which the principles of the First Amendment [...] protect." [...] We must "make 
an independent examination of the whole record."2 3 8 

232 376 U.S. 254, 279. 
233 376 U.S. 254, 272 (geciteerd wordt daar NAACP v. Button, 371 U.S. 415, 433). 
234 376 U.S. 254, 278. 
235 376 VS. 254, 282, n. 21. Vgl. Gertz v. Weich, 418 U.S. 323 (1974), 341 en 342: 'The First Amendment 

requires that we protect some falsehood in order to protect speech that matters.' Vereist is met andere 
woorden 4a measure of strategic protection to defamatory falsehood'. 

236 376 U.S. 254, 279/80, 
237 376 U . S . 254, 285/6. 
238 376 U.S. 254, 285 (verwijzingen weggelaten). 
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Wat is nu de relevantie van dit arrest voor Beauharnais?259 Daar ging het immers niet 
om het beledigen van overheidsfunctionarissen, maar om racistische beledigingen aan het 
adres van zwarte burgers. En weliswaar werd de SuUivan-mgel in latere uitspraken uitge
breid tot public figures, maar het kan toch niet zo zijn dat de individuele zwarte public 
figure wordt louter omdat er racisten zijn die van zijn status als gelijkwaardig medebur
ger een publiek discussiepunt wil len maken? 2 4 0 

Het punt is dat de Sw/ftVaw-uitspraak niet alleen iets zei over belediging van over
heidsdienaren of publieke figuren. Zi j had een veel ruimere strekking. Die strekking was 
dat in het licht van 4the principle that debate on public issues should be uninhibited, ro-
bust, and w i d e - ö p e n ? 2 4 t de constitutionele status van de gehele categorie van beledigen
de uitlatingen opnieuw bezien moest worden. 

En daarmee was een tweede belangrijke poot onder Frankfurters betoog in Beauhar-
nais weggezaagd. Zoals rechter Black in zijn dissent in Beauharnais namelijk al had be
toogd: 2 4 2 zodra je de categorie van beledigingen uitbreidt tot beledigingen van groepen 
ontstaat er een overlapping met de categorie van uitlatingen die te beschouwen zijn als 
bijdrage aan de discussie over publieke aangelegenheden. Geheel in de geest van Bren-
nans latere opinie in Sullivan voerde Black daarbij aan dat geen enkele wetgever de be
voegdheid kan hebben om uit te maken welke publieke kwesties de burgers kunnen be
spreken: 

no legislature is charged with the duty or vested with the power to decide what public issues 
Americans can discuss. In a free country that is the individual's choice, nol the state's. State 
experirnentation in curbing freedom of expression is startling and frightening doctrine in a 
country dedicated to self-government by its people.2 4 3 

Black had daarbij kunnen wijzen op de overeenkomsten tussen de groepslaster waar 
Beauharnais zich aan schuldig had gemaakt en bijvoorbeeld de subversive advocacy ui l 
Whitney:244 ook in Beauharnais ging het om uitlatingen die gekoppeld waren aan het 
blootleggen en analyseren van de tekorten van de heersende politieke, sociale en econo
mische omstandigheden, in dit geval de dreigende verloedering van de aan het getto 
grenzende woonwijken. Black had zich ook kunnen beroepen op de strekking van het in 
paragraaf 6 besproken arrest Thornhill v. Alabama,245 Vri jheid van meningsuiting, al
dus rechter Murphy ' s aldaar, moet alle kwesties insluiten waarover de burgers geïnfor
meerd moeten zijn om aan de problemen van hun tijd het hoofd te kunnen bieden. Wat 
daar gezegd werd over het belang van ongeremde discussies over de oorzaken van ar
beidsconflicten voor een effectief en intelligent gebruik van democratische rechten bij het 
vormgeven van de toekomst van moderne industriële samenlevingen, lijkt ook te gelden 

239 Dat de in New York Times v. Sullivan ontwikkelde leerstukken ook van toepassing waren op criminal li
bel law werd bepaald in Garrison v. Louisiana 379 U.S. 64 (1964) ('the New York Times rule also limits 
state power to impose criminal sanctions for criticism of the official conduct of public officials'). 

240 Vgl. de suggestie van Dorsen, Bender and Neuborne (1976), p. 483 ('group libel of at least some types 
may be deemed more like public-figure than like private-individual libel'). 

241 376 U.S. 254, 270. 
242 Beauharnais v. Illinois, 343 U.S. 250, 267-275, 
243 343 U.S. 250, 270. 
244 Zie hierboven § 5. 
245 310 U.S. 88. Zie hierboven noot 137. 
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voor discussies over de gevolgen en de wenselijkheid van de (toen in een stroomversnel
ling geraakte) immigratie van zwarte burgers naar Chicago in het kader van het vormge
ven aan een muit?-etnische samenleving. 

Voor de hier geschetste ontwikkelingen in de jurisprudentie hun beslag kregen was de 
staat Illinois zich overigens al bewust geworden van de problematische status van zijn 
group libel law, De wet in kwestie werd in 1961 uit het wetboek van strafrecht geschrapt 

geheel in overeenstemming met de toen onder Amerikaanse rechtsgeleerden en burger-
rechtengroepen (waaronder de American C i v i l Liberties Union , de National Association 
for the Advancement of Coiored People, en het American Jewish Congress) dominante 
opvatting, dat zulke wetten niet konden bijdragen aan de bestrijding van vooroordeel en 
discriminatie en bovendien gevaarlijke mogelijkheden boden voor allerlei vormen van 
censuur, 2 4 6 Weliswaar heeft Illinois vervolgens in de grondwet een bepaling opgeno
men waarin zulke uitlatingen in naam van de bevordering van ' individual dignity ' ver-
oordeeld werden, 2 4 7 maar burgers kunnen aan die bepaling geen rechten ontlenen. 2 4 8 

10» Het debat over met 'ras' verbonden kwesties 

Overzien we de aldus geschetste ontwikkeling dan kan de gevolgtrekking geen andere 
zijn dan dat de status van Beauharnais v. Illinois uiterst dubieus is. De dissents van H o l 
mes en Brandeis en de in paragraaf 6 besproken jurisprudentie leveren zoals we zagen de 
bouwstenen van een sterk pleidooi voor het beginsel dat het debat over publieke aangele
genheden onbelemmerd, robuust en open moet zijn, Brandenburg v. Ohio en New York 
Times v. Sullivan tonen de twee belangrijkste conclusies die uit dat pleidooi getrokken 
worden — conclusies die van direct belang zijn voor de vraag of strafbaarstelling van dis
criminerende uitlatingen gerechtvaardigd kan worden. Brandenburg maakt duidelijk dat 
het gevaar dat zulke uitlatingen tot wrijvingen en spanningen zouden kunnen leiden on
voldoende is om een inbreuk op de vrijheid van meningsuiting te rechtvaardigen, Er zijn 
andere manieren om dat gevaar te keren die meer in overeenstemming zijn met het 
ideaal van een vrije democratische samenleving (onderwijs, voorlichting, overleg, demon
straties, manifesten) en bovendien is er altijd nog de dreiging met straf voor degene die 
tot daadwerkelijk onwettig handelen w i l overgaan. Pas als uitlatingen gedaan worden met 
het doel om tot geweld of vernieling op te hitsen en bovendien geuit worden in omstan
digheden die het waarschijnlijk maken dat mensen tot de gevreesde handelingen over 
zullen gaan is ingrijpen gerechtvaardigd. 

De strekking van Sullivan voegt daar het inzicht aan toe dat uitlatingen die beledigend 
zijn voor door ras gekenmerkte groepen (hen blootstellen aan haat, spot of minachting, 
hen in de achting van anderen doen dalen, en er toe leiden dat zij gemeden worden of 
dat zij schade lijden aan hun reputatie) vaak beschouwd moeten worden als een bijdrage 
aan het debat over belangrijke publieke aangelegenheden en in dat geval dus ook gere
kend moeten worden tot de categorie van uitlatingen die bij uitstek de bescherming van 
het eerste amendement verdienen. Dat is ook het punt van de eerder in een noot aange-

246 Vgl. Walker (1994), p. 98-100. 
247 Art. L § 20 van de grondwet van de siaai Illinois. 
248 Zie Irving v. Marsh. Inc., 360 N.E.2d 984 (1977), 984; 'such a provision is not an operative part of the 

constitution. It is included to serve a teaching purpose, to state an ideal or principle to guide the conduct 
of government and individual citizens' (verwijzingen weggelaten). 
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haalde suggestie dat 'group libel of at least some types may be deemed more like public-
figure than like private-individual l i b e l \ 2 4 9 In een samenleving waar door 'ras' geken
merkte groepen het slachtoffer van discriminatie zijn krijgen die groepen onvermijdelijk 
een publieke status als onderwerp van discussie, Het debat over belangrijke publieke aan
gelegenheden ontkomt er eenvoudigweg vaak niet aan om uit te monden in een debat 
over de 4 ( °n )hebbe l i jkheden ' van de leden van die groepen, 

Ook de Skokie-rechters waren zich daarvan bewust en realiseerden zich dat het begin
sel dat het debat over publieke aangelegenheden robuust, onbelemmerd en open moet 
zi jn, zich moeilijk laat verenigen met de strafbaarstelling van discriminerende meningsui
ting: 

ïn a society that is very conscious of racial and religious differences [....] open discnssion of im
portant public issues will often require reference to racial and religious groups, often ïn terms 
which members of those groups, and others, would consider insnlting or degrading. To choose 
an obvious example, discnssion of the ose of mandatory quotas in affirrnative action programs 
cannot help but touch upon characteristics perceived to be shared by members of particular ra
cial groups.250 

V o o r de huidige West-Europese samenlevingen geldt natuurlijk iets dergelijks. In die met 
de gevolgen van immigratie worstelende gemeenschappen is niet te ontkomen aan 
discussies over de achterstand van allochtonen, en dus ook niet aan discussie over bij
voorbeeld de wenselijkheid van een voorkeursbeleid, de betrokkenheid van allochtonen in 
de drugshandel en de hardnekkige werkloosheid onder en in het verlangde daarvan het 
arbeidsethos van allochtonen. Over die kwesties zijn open discussie nodig, net zo als er 
robuuste openbare discussies nodig zijn over bijvoorbeeld 

de vraag of dat "eigen volk" wel bestaat en over waarom dat volk dan eerst zoo moeten. Over 
de vraag of integratie van immigranten nuttig en nodig is en of die integratie wordt belemmerd 
bij een te grote toevloed.2:11 

Volgens de Skokie-rechters is het belang van een open debat over zulke kwesties zelfs 
zo groot dat ook racistische beschimpingen geduld moeten worden. Zelfs als er goede 
redenen zouden zijn om grove racistische beledigingen schadelijk te achten, de grens 
tussen zulke beschimpingen en louter onbetamelijke bijdragen aan debat over met ras 
verbonden kwesties is niet te trekken, aldus de daarbij gemaakte veronderstelling. 
Discussies over kwesties zoals de gevolgen van de immigratie van buitenlanders naar 
Nederland zullen nu eenmaal onvermijdelijk ongenuanceerd en fel zijn. Zoals rechter 
Black in Beauharnais al opmerkte, 'emotions bubble and tempers flare in racial and reli
gious controversies 5 . 2 5 2 W i l het debat over zulke zaken vrijmoedig, robuust en onbe
lemmerd zijn, aldus ook de strekking van New York Times v. Suiiivan, dan moeten we 
ons neerleggen bij het feit dat in het bespreken van de met die met ras verbonden pro-
blemen meer of minder hetzerige uitlatingen onvermijdelijk zullen zijn. 'Some degree of 

249 Dorsen, Beoder and Neuborne (1976), p. 483. 
250 447 F. Supp. 676,691. 
251 Jurgens (1996), 
252 343 U.S. 250, 273. 
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abuse is inseparable from the proper use of every th ing ' . 2 5 3 Het belang van vrijheid 
van meningsuiting staat het niet toe dat de overheid hier poogt de bijdragen aan het pu
blieke debat op fatsoen te controleren. 

253 Madison, geciteerd in New York Times v. Sullivan, 376 U.S. 254. 271. 
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H O O F D S T U K VIII 

Schadelijke meningsuiting 

1* Terugblik 

> Hebben de Amerikaanse rechters ons tot zover kunnen overtuigen? Hebben zij ons met 
I goede argumenten getoond hoe een democratie om moet gaan met de spanning tossen de 
* waarde van vrijheid van meningsuiting en de bestrijding van discriminatie? Want dat was 

per slot van rekening het uitgangspunt van deze hele exercitie: een antwoord vinden op 
de vraag of, en zo ja op welke wijze en tot op welke hoogte, er in een democratie in het 
licht van de waarde en het belang van vrijheid van meningsuiting grenzen gesteld mogen 
worden aan discriminerende meningsuiting. Hebben de Amerikaanse rechters aannemelijk 
gemaakt dat er inderdaad doorslaggevende redenen zijn om nazi 's in Skokie te laten de
monstreren en CP'86-ers meer mogelijkheden te bieden hun ideeën over 'buitenlanders' 
openbaar te maken? 

t In §§ 3 en 4 van hoofdstuk 5 hebben we gezien dat de Amerikaanse rechter in zijn 
behandeling van de vraag waarom nazi 's vrij gelaten moeten worden hun walgelijke op
vattingen te verkondigen, startte bij het neutraliteitsbeginsel. Dat bleek een belangrijk be-

> ginsel te zijn. Het hielp ons herinneren aan het feit dat, zoals ook de in § 6 van hoofd
stuk 5 en later in hoofdstuk 7 behandelde jurisprudentie toonde, de onderdrukking van 

; dissidenten maar al te vaak het product is van machtswellust, misplaatste angst of mora-
l listische weerzin. Ook het Nederlandse recht erkent dat, zo hebben we in § 7 van hoofd-

I stuk 5 gezien, en treft op zijn manier maatregelen om het moralisme en de onverdraag
zaamheid van regelgevers in toom te honden: het ontzegt lagere wetgevers iedere be
voegdheid om bij het treffen van regelingen onderscheid te maken op grond van de ver
kondigde boodschap. Al leen de formele wetgever komt die bevoegdheid toe. 

\ Waarom echter, zo luidde de vraag die in hoofdstuk 6 centraal stond, zou het neutrali-
II teitsbeginsel ook moeten gelden ten aanzien van opvattingen die radicaal in strijd zijn 
I met het aan onze rechtsorde ten grondslag liggende beginsel van gelijke menselijke waar-
I digheid? Niet omdat alle ideeën gelijkwaardig zouden zijn (hoofdstuk 6, § 2). Ook niet 
f omdat racistische opvattingen wel eens waar zouden kunnen zijn. De reden was dat het 

enkele feit dat ideeën onjuist gevonden worden niet voldoende kan zijn om een verbod te 
rechtvaardigen. Dat bleek de kern van het in de Amerikaanse jurisprudentie geformuleer
de neutraliteitsbeginsel: de overheid mag meningsuitingen niet verbieden louter omdat zij 
het niet eens is met de verkondigde boodschap (hoofdstuk 6, § 3). 

Dat beginsel sluit echter niet uit dat uitingen verboden worden omdat ze schadelijk 
zijn. Voorstanders van regulering, en dat bleek ook voor de Nederlandse wetgever te gel-

; den, wijzen daarbij met name op het gevaar dat zulke opvattingen in grotere kring en 
misschien zelfs algemeen aanvaard zullen worden, met alle gevolgen van dien voor de 
slachtoffers. Het Amerikaanse recht bracht daar echter tegenin, zo zagen we in § 4 van 
hoofdstuk 6, dat je het identificeren van gevaarlijke ideeën niet aan de staat moet overla-

\ ten. Het gevaar dat het creëren van zo 'n bevoegdheid leidt tot onderdrukking van voor 
de machthebbers onaangename ideeën, is veel groter dan de kans dat het vrij laten van 
verderfelijke opvattingen daadwerkelijk tot ernstige schade leidt, zo luidde het standaard-
betoog van de vrijheid-van-meningsuitingslibertarist. 
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Het libertarislische pleidooi leek aanvankelijk te steunen op een nogal zwak hellend-vlak-

s argument ('maak een uitzondering voor racistische meningsuiting en voor je het weet zit-
\ ten de gevangenissen weer vol met politieke dissidenten'). Maar bij nader toezien toonde 
i het een flinke argumentatieve kracht te bezitten: het draaide de bewijslast om (voorstan-
l ders van regulering moeten eerst maar eens tonen dat een verbod werkelijk beschouwd 

kon worden als noodzakelijk om belangrijke kwaden te bestrijden) en het maakte boven
dien aannemelijk dat die bewijslast behoorlijk zwaar is. Dat laatste deed het in een com
plex betoog met een negatieve en een positieve poot. Het negatieve argument wees op de 
kwetsbaarheid van het systeem van vrijheid van meningsuiting een kwetsbaarheid die 
voortvloeit uit het feit dat het systeem door feilbare mensen gerund wordt. Het zette in 
dit verband uiteen dat het naïef was om op het gebied van de regulering van meningsui
ting de staat als verlosser in plaats van als boeman te zien, 1 het legde de onweerstaanba
re neiging bloot om bestaande wetgeving uit te breiden, attendeerde op de manipuleer
baarheid van de onvermijdelijk vage delictsomschrijvingen en benadrukte, kort gezegd, 
dat de rechter ook maar een mens is en bovendien vaak l id van de maatschappelijke elite 
(hoofdstuk 6, §§ 5 en 6). 

r; Het positieve argument, dat eigenlijk pas met Brandeis' opinie in Whitney v. Califor-
nia goed van de grond kwam (hoofdstuk 7, § 5), wees op het enorme belang van de vrij
heid van meningsuiting in een democratie. Dat leverde een indrukwekkende rechtvaardi
ging op van een geprivilegieerde positie voor de vrijheid van meningsuiting (hoofdstuk 
7, § 6): Burgers in een democratie komt het recht toe om hun oordeel te geven over het 
functioneren van de overheid, om hun grieven en klachten over de situatie waarin zij 
zich bevinden te uiten en om hun visie op de oorzaken van hun ellende en de juiste ma
nier die te verhelpen naar voren te brengen hoe kortzichtig, kleinziel ig , of gefrustreerd 

; die visies ook mogen zijn en hoe gering ook het vermogen van de burger om zijn visie 
I op gepaste wijze te articuleren. Die vrijheid om deel te nemen aan discussies over pu~ 
I blieke aangelegenheden is imperatief omdat de overheid slechts dienaar van de burgers is 
f en 4 [must] be responsive to the w i l ! of the peop!e\ 2 'Government by consent of the go-
I verned' impliceert dat de overheid de bevoegdheid mist om die instemming te manipule

ren / Daarom moet er de strengst denkbare toetsing plaatsvinden van wetten die de pro
cessen beperken waar men op aangewezen is om onwenselijke wetgeving te veranderen 
of in te trekken, 4 van wetten die erop gericht zijn '[to diminish] the exercise of rights so 
vital to the maintenance of democratie institutions'. 5 Zulke wetten stellen namelijk gren
zen aan discussies over zaken waarover de burgers geïnformeerd moeten zijn om aan de 
problemen van hun tijd het hoofd te kunnen bieden en werpen dos barrières op voor een 
effectief en intelligent gebruik van de democratische rechten bij het vormgeven van de 
toekomst van de samenleving. 6 

• Terugkijkend lijkt de bespreking van de Amerikaanse jurisprudentie in ieder geval 
duidelijk te hebben gemaakt dat er zwaarwegende redenen zijn om met name politieke 
meningsuiting - meningsuiting die door de spreker bedoeld is en door het publiek begre-

1 Vgl. Sullivan (1992b), p. 36L. 
2 Siromberg v. California, 283 U.S. 359, 369; De Jonge v. Oregon, 299 U.S. 353, 365. 
3 Board of Education v. Barnette, 319 U .S. 624, 641. 
4 United States v. Caroïene Products Co., 304 U.S. 144, 152 n. 4. 
5 Schneider v. State, 308 U.S. 147, 161. 
6 Thomhill v. Alabama, 310 U.S, 88, 102-105. 
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\ pen wordt als bijdrage aan openbare discussies over publieke aangelegenheden 7 een 
'bijzondere bescherming te geven, Meer in het algemeen tonen de door de Amerikanen 
aangedragen argumenten dat beperkingen van de uitingsvrijheid met de grootst mogelijke 
zorgvuldigheid op hun noodzakelijkheid moeten worden onderzocht. De in §§ 8, 9 en 10 
Van hoofdstuk 7 beschreven lotgevallen van Frankfurters argumentatie uit Beauharnais v. 
Illinois, laten er daarbij geen twijfel over bestaan dat die conclusie ook moet gelden ten 
aanzien van wetten die discriminerende stemmingmakerij aan banden wil len leggen. 

Wenden we ons vervolgens tot de bespreking van het Nederlandse recht in deel L dan 
zien we om te beginnen dat daar voldoende illustraties te vinden zijn die de met name in 
§ 6 van hoofdstuk 6 uitgedrukte zorg over de feilbaarheid van de rechtshandhavers be
vestigen. In hoofdstuk 2 zagen we bijvoorbeeld dat de beperking tot strafbaarstelling van 
beledigende vormen, die toch duidelijk bedoeld was om in naam van de vrijheid van me
ningsuiting de strafrechtelijke vervolging te beperken tot grove scheldpartijen, door de 
rechter gebruikt werd om hem onwelgevallige of door hem als ongepast beschouwde k r i 
tiek te bestraffen (waaronder beschuldigingen dat ambtenaren corrupt zi jn, 8 dat rechters 
partijdig z i jn , 9 dat Indische planters zich onfatsoenlijk hebben gedragen 1 0 en dat katho
lieke geestelijken 'godslasterlijk aanspraak maken op hetgeen slechts G o d rechtmatig toe
komt ' ) . 1 1 In hoofdstuk 3 heb ik uitgebreid laten zien hoe de rechter — overigens met 
een nobel doel voor ogen (de bescherming van joden tegen kwetsing van met de holo
caust verbonden gevoeligheden) — een lezing aan art. 137c Sr gegeven heeft, die niet al
leen onverenigbaar is met plausibele grammaticale interpretaties van de delictsomschrij
v ing , maar ook in strijd met de wetsgeschiedenis, met de strekking van de bepalingen en 
met de systematiek van ons recht. Ik heb ook beschreven hoe op grond van die interpre
tatie een wetsartikel dat toch vooral bedoeld was om racistische stemmingmakerij te be
strijden, gebruikt is voor de bestraffing van zulke uiteenlopende zaken als kritiek op de 
staat Israël , 1 2 kritiek op het anti-humanistische karakter van het orthodoxe jodendom, 1 3 

een veroordeling van met intolerantie geassocieerde opvattingen van uitverkoren-zijn, 1 4 

terloops geformuleerde zieke grappen van een columnist 1 5 en een aan joden gerichte 
evangelistische oproep tot beker ing / 6 

De Nederlandse jurisprudentie rechtvaardigt met andere woorden de in hoofdstuk 6 
opgeworpen vraag of het wel mogelijk is een handhavingsapparaat met onderscheidings
vermogen te creëren. Op louter de intuïtie van de rechter blijken we in ieder geval niet te 
kunnen vertrouwen. Zoals bleek in § 7 van hoofdstuk 4 komt daar nog bij dat de Neder
landse strafrechter er weinig toe genegen lijkt om lang stil te staan bij bezwaren tegen 
grondrechtenbeperkingen. Hoewei het E V R M eist dat beperkingen van de uitingsvrijheid 
niet alleen bij wet zijn voorzien, maar bovendien in een democratische samenleving 
noodzakelijk zijn ter bescherming van rechten van anderen, vindt de Hoge Raad het vo l -

7 Vgl. Simstem (1993), p. 130. 
8 HR 8 april 1935, NJ 1935, p. 995 . 
9 HR 2 december 1935, NJ 1936, 241. 
10 HR 17 april 1939, NJ 1939, 972 . 
11 HR 29 april 1940, NJ 1940, 831. 
12 Hof 's-Hertogenbosch 22 september 1982, NJ 1984, 600, RR 43 (Palestina-comité). 
13 HR 16 december 1986, NJ 1987, 534 (De Bazuin) (zuivere vrijspraak in hoger beroep). 
14 Rb R'dam 29 oktober 1993, RR 335 (Circuit). 
15 HR 11 december 1990, NJ 1991, 313 (Theo van Gogh). Vgl. echter Hof A'dam 26 januari 1993, RR 309. 
16 Hof Leeuwarden 16 maart 1989, NJ 1989, 810, RR 210 (de Goerees). 
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doende dat de aan een beperking ten grondslag liggende wet nodig geacht kan worden 
ter bescherming van die rechten. 1 7 In § 9 van hoofdstuk 4 werd bovendien aangestipt 
dat de burgerlijke rechter de vrijheid van meningsuiting gereduceerd lijkt te hebben tot 
één van de vele belangen die in het maatschappelijk verkeer om voorrang strijden, Het 
oordeel dat een uitlating als onbetamelijk, want 'onnodig grievend/ gekwalificeerd kan 
worden, is in zijn ogen dan ook voldoende om de verspreiding ervan onrechtmatig te 
verklaren, 

Aan het daarmee impliciet gemaakte verwijt aan het adres van de rechter moet wel 
meteen toegevoegd worden dat hij niet bepaald op weg geholpen is door de wetgever — 
hetgeen je toch eigenlijk mag verwachten in een rechtssysteem waarin de wetgever zich
zelf het recht voorbehouden heeft om de toelaatbaarheid van grondrechtenbeperkingen te 
beoordelen. De rechter stond min of meer met lege handen, Aan de wetsgeschiedenis 
ook dat is in deel I gebleken kon hij in ieder geval nauwelijks aanknopingspunten ont
lenen om tot aanvaardbare interpretaties van de delictsomschrijvingen te komen, De Ne
derlandse wetgever heeft überhaupt niet echt lang nagedacht over de vraag welk soort 
uitlatingen in welke zin precies schadelijk zijn en hij heeft ook niet de vraag gesteld of 
de eventueel daaraan te ontlenen argumenten voor strafbaarstelling wel stand kunnen 
houden in het licht van de argumenten die gegeven kunnen worden voor een strenge be
scherming van de vrijheid van meningsuiting. Hi j heeft volstaan met het opsommen van 
een aantal ruim omschreven kwaden (aantasting van eer en eigenwaarde; negatieve beeld
vorming; discriminatie, haat en geweld; verstoring van de openbare orde). Inderdaad 
heeft hij daarmee een nuttige indicatie gegeven van waar we het moeten zoeken als we 
de vraag wil len beantwoorden welk soort uitingen in welke zin schadelijk zijn. En te
recht heeft hij de mogelijkheid benadrukt dat de gevolgen van discriminerende uitlatin
gen ernstig kunnen zijn. Maar meer dan dat heeft hij ook niet gedaan. De wetsartikelen 
die hij ter bestrijding van die kwaden heeft ingezet, heeft hij een dermate vage en mime 
delictsomschrijving meegegeven dat de vraag gerechtvaardigd is of hij überhaupt wel oog 
had voor de waarde van de vrijheid van meningsuiting. 

De belangrijkste zwaktes van de delictsomschrijvingen en de toelichtingen daarop zijn 
uitgebreid de revue gepasseerd. Niet duidelijk werd gemaakt waarom het I V U R zou ver
langen dat naast een artikel als 131 d Sr ook een beledigingsdelict als 131 c Sr opgenomen 
moest worden (hoofdstuk 3, § 4). Evenmin werd duidelijk gemaakt wat de relatie tussen 
137c Sr en 137^ Sr precies was en wat in dit verband onder het berucht moeilijke begrip 
belediging moest worden verstaan (hoofdstuk 3, §§ 4 en 12, hoofdstuk 4 § 3). Dat laatste 
was des te problematischer omdat in art. 137c Sr zonder opgaaf van redenen de in het 
recht gebruikelijke behandeling van belediging werd verlaten: er werd geen ruimte ge
schapen voor het doen van 'gerechtvaardigde beledigingen' (hoofdstuk 4, § 2). M e n be
steedde ook geen aandacht aan de vraag hoe het evidente feit dat er ruimte moet zijn 
voor ideologische strijd verenigd kon worden met een verbod om zich beledigend uit te 
laten over anderen wegens hun godsdienst of levensovertuiging (hoofdstuk 3, § 6), In dat 
verband verzuimde men tevens dieper in te gaan op de verhouding tussen art. 137c Sr en 
het godslasteringsdelict van art. 147 Sr (hoofdstuk 3, § 7). E r werd bovendien een onbe
grijpelijk uitleg gegeven aan het bestanddeel 'wegens hun ras', een bestanddeel dat toch 

17 Vgl. ook Schuijt: hoewel de HR langzaam maar zeker de weg naar art, 10 EVRM lijkt te vinden (1996, p„ 
30), blijft de strafkamer in zijn jurisprudentie m.b.t. artt. \37c-e getuigen van toetsings- en motiverings
angst (1990, pp. 85, 87; 1996, p. 27). 
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gepresenteerd werd als belangrijkste waarborg tegen ongerechtvaardigde inbreuken op de 
vrijheid van meningsuiting (hoofdstuk 3, §-5). 

Het begrip 'aanzetten tot' werd überhaupt niet aan enige bespiegeling onderworpen. 
Voora l het van toepassing verklaren van het leerstuk van het voorwaardelijk opzet op art, 
\31d Sr toont hoe weinig men zich bewust was van de mogelijke implicaties voor de 
vrijheid van meningsuiting (hoofdstuk 4, § 4). Dat laatste werd ook bevestigd door het 
bedroevende niveau van de discussie over de eventuele wenselijkheid van een bijzondere 
rechtvaardigingsgrond (hoofdstuk 4, §§ 5, 7 en 8). 

Natuurlijk, zoals aan het slot van hoofdstuk 6 al werd benadrukt: de gedachte dat de 
vrijheid van meningsuiting de moeder van alle vrijheden is en de sine qua non van de 
democratie, is bepaald geen Amerikaanse vinding. Het is een oud inzicht dat in Neder
land en in andere Westerse democra t ieën die discriminerende meningsuiting aan banden 
leggen, nooit echt betwist i s . 1 8 Ook minister Polak benadrukte bij de mondelinge behan
deling van het in hoofdstuk 3 besproken wetsvoorstel, 

dat de vrijheid van meningsuiting het belangrijkste grondrecht van de burger is en ook het 
meest noodzakelijke grondrecht is voor het voortbestaan van een democratische samenleving. 
Derhalve moet elke beperking van die vrijheid, die als geen vrijheid onbeperkt kan zijn, met de 
grootste zorgvuldigheid op haar noodzakelijkheid worden bekeken.'9 

Maar hoewel die woorden ongetwijfeld gemeend waren, waren ze klaarblijkelijk ge
meend op de wijze waarop verheven woorden wel vaker gemeend zijn: zonder zich vol 
doende rekenschap te geven van de betekenis van de met die woorden geformuleerde 

: norm. De behandeling in deel I toont dat onmogelijk kan worden volgehouden dat de 
wetsartikelen 131 c~e Sr met de grootste zorgvuldigheid op hun noodzakelijkheid zijn be

ikeken. V o e g aan dat alles toe dat, zoals aan het slot van hoofdstuk 7 werd gesuggereerd, 
veel discriminerende meningsuiting inderdaad politieke meningsuiting is en het wordt een 

: stok begrijpelijker waarom het Amerikaanse Suprème Court, als het de kwestie voorge-
\ legd zon krijgen, zou oordelen dat er in een democratische rechtsorde geen plaats is voor 
1 zulke ruim en vaag geformuleerde bepalingen als 137c en \31dP 

Maar is daar alles mee gezegd? ïk geloof van niet. Juist met betrekking tot racistische 
meningsuiting blijft de dominante Amerikaanse benadering onbevredigend, Z i j blijft bot-

18 Om een willekeurige greep te doen: vgl. de fraaie, in noot 89 van hoofdstuk 6 aangehaalde, formulering 
van Buys (1883, 57) en zie de jurisprudentie van onze Straatsburgse rechters. Bijv. Lingens v. Oostenrijk, 
EHRM 8 juli 1986, NJ 1987, 901 (§ 42)(belediging van bondskanselier Kreisky), Ohersehlick v. Oosten
rijk, EHRM 23 mei 1992, KJ 1992, 456 {§ 58) (belediging van lid regeringspartij) Castells v. Spanje, 
EHRM 23 april 1994, NJ 1994, 102 (§ 43) (belediging van overheidsgezag). Vgl. voor een overzicht: 
Voorhoof (1994). 

19 Hand. EK 1970/71, p, 555. Vgl. ook de door Korthals Alles bij de discussie rood de aanpassing van de 
zedelijkheidswetgeving geuite waarschuwing dat de strafwetgever 'zich zo min mogelijk dient te bemoei-
en met de inhoud van uitingen van het gedachten- en gevoelsleven van burgers. [...] Slechts indien duide
lijk aanwijsbare belangen van andere burgers door de uiting worden geschaad is er grond voor de vraag, 
of de strafwet dient in te grijpen: (TK 1983/84, 15836, nr. 9 (NnavEV), p. 2). 

20 Ruim zijn de bepalingen in de zin dat veel van de meningsuitingen die onder de delictsomschrijving te 
brengen zijn niet strafbaar gesteld zouden mogen worden, vaag zijn die bepalingen omdat ze de burger 
onvoldoende houvast geven bij zijn poging vast te stellen wat de wet verlangt. Toepassing van deze wets
artikelen lijkt dan ook in strijd met de in het EVRM gestelde eis dat beperkingen van de uitingsvrijheid 
bij wet voorzien moeten zijn, V g l hoofdstuk 4, noot 175, 
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sen op de sterke intuïtie dat gediscrimineerde burgers er aanspraak op kunnen maken om 
gevrijwaard te blijven van stemmingmakerij en minderwaardigverklaringen en dat daar
om de grenzen die Nederland in navolging van het internationale recht probeert te trek
ken gerechtvaardigd zijn. 

N u is er geen enkele steekhoudende reden om intuïties voor percepties van de waar
heid te houden: ze zijn het resultaat van onze opvoeding en kunnen dus heel goed een 
loutere weerspiegeling zijn van onze culturele vooroordelen. 2 3 Amerikanen hebben per 
slot van rekening ook precies de tegenovergestelde intuïties. 'Mos t of us feel, for reasons 
we perhaps cannot fully formúla te ' , aldus bijvoorbeeld Ronald Dwork in (en ik denk dat 
de meeste Amerikaanse rechtsgeleerden hem bij zullen vallen), 'that it would be wrong 
to prevent [..,] neo-Nazis from publishing tracts celebrating H i t i e r / 2 2 W e kunnen het 
dus niet bij intuïties laten. 

Maar misschien zijn die intuïties met argumenten te onderbouwen. Zoals gezegd hel
pen Amerikanen ons eraan herinneren dat er zwaarwegende redenen zijn om met name 
meningsuitingen die begrepen kunnen worden als bijdrage aan openbare discussies over 
publieke aangelegenheden een bijzondere bescherming te geven. In het verlengde daar
van hebben ze ook de noodzaak aannemelijk gemaakt van voldoende precieze (rechterlij
ke constructies van) delictsomschrijvingen en in direct verband daarmee de noodzaak om 
zoveel mogelijk te voorkomen dat de rechter op basis van zijn eigen intuïties van geval 
tot geval de waarde van de uitlatingen gaat afwegen tegen het belang bij vrijheid van 
meningsuiting, Dat laat echter de mogelijkheid open dat er doorslaggevende argumenten 
zijn voor een speciale, eng omschreven categorie van onbeschermde discriminerende u i 
tingen, dat w i l ongeveer zeggen: een categorie van uitingshandelingen waarvoor geldt dat 

it may be appropriately generaiized that within the confínes of the given classification, the evil 
to be restricted so overwhelmingly outweighs the expressive mterests, if any, at stake, that no 
process of case-hy-case adjttdication is required,23 

Kortom: dat zulke ruim en vaag geformuleerde wetsartikelen als 137c en d Sr eigenlijk 
niet in onze rechtsorde thuishoren sluit niet uit dat er zwaarwegende argumenten zijn om 
sommige categorieën van de onder de delictsomschrijving van 137c en d te brengen uit
latingen strafwaardig te achten. ín dit slothoofdstuk w i l ik onderzoeken of die argumen
ten er zijn. A l s die argumenten er zi jn, dan zou daarmee aangetoond zijn dat de Amer i 
kaanse benadering te haastig is met haar conclusie dat de vrijheid van meningsuiting 
moet prevaleren en dat het misschien toch mogelijk is om het op de bestrijding van haat 
en onverdraagzaamheid gerichte project van de Nederlandse wetgever een aanvaardbare 
vorm te geven. 

21 Vgl. Kupperman (1981), p. 310/1. 
22 Dworkin (1985), p. 351/2. 
23 New York v. Ferher, 458 U.S. 747 (1982), 763-764 (niet-obscene kinderporno is onbeschermde menings

uiting in de zin van het eerste amendement). Zie over de stelling dat het zoeken naar zo'n speciale cate
gorie de enige aanvaardbare manier is om tot een beperking van de vrijheid van meningsuiting te komen 
met name Ely (1975) en (1980) over een 'unprotected messages approach' en Schalier (1979), (1981) en 
(1982) over 4categorizationVgl. de 4two-track analyses' van Tribe (1988) en het "two-tier first amend
ment' van Sunstein (1993). Zie in dit verband ook Matsuda (1989), p. 2356-61 en Lawrence (1990), p. 
481. 
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2, Een blik vooruit 

Op zoek dus naar de vereiste argumenten. Wat moeten zulke argumenten laten zien? De
gene die een verbod op bepaalde uitlatingen w i l rechtvaardigen staan twee elkaar aanvul
lende strategieën ter beschikking. Hi j kan op de eerste plaats laten zien dat de door hem 
gewraakte categorie van uitingen zo schadelijk is in termen van andere waarden, dat de 
vrijheid van meningsuiting moet wijken. Op de tweede plaats kan hij ook proberen aan
nemelijk te maken dat zulke uitlatingen zo weinig met de vrijheid van meningsuiting te 
maken hebben dat ze zonder al te grote problemen verboden kunnen worden. Die tweede 
strategie komt in de volgende paragraaf aan de orde. In deze paragraaf zal ik kort ingaan 
op de eerste strategie en vervolgens uiteenzetten langs welke weg ik de schadelijkheid 
van discriminerende meningsuiting in dit afsluitende hoofdstuk w i l analyseren. 

\ Degene die de eerste weg kiest zal beginnen erop te wijzen dat de vrijheid van me
ningsuit ing niet absoluut kan zijn. Het is immers duidelijk dat de vrijheid van meningsui
ting niet de enige waarde is en dat zij ook niet de hoogste waarde kan zijn. Zi j is belang
rijk omdat andere dingen belangrijk zijn. Zi j zou alleen de hoogste waarde kunnen zijn 
als het er niet toe zou doen wat er gezegd werd — als het er alleen maar om ging mensen 
zoveel mogelijk te horen kletsen — en dat laatste is natuurlijk een belachelijke veronder
s te l l ing . 2 4 De pointe van een grondwettelijke garantie van vrijheid van meningsuiting is 
niet de bescherming van ongericht gebabbel, maar de garantie dat alles wat belangrijk 
genoeg is om gezegd te worden ook gezegd kan worden 2 5 (waarmee uiteraard niei ge
suggereerd is dat alleen belangrijke dingen gezegd mogen worden of dat er buiten de in
dividuele burgers nog een instantie zou zijn die kan bepalen wat wel en wat niet belang
rijk is). 

In § 6 van hoofdstuk 5 heb ik de achter de vrijheid van meningsuiting liggende waar
den herleid tot wat mijns inziens het centrale uitgangspunt van een democratische rechts
staat is: het recht van iedere burger om naar eigen inzicht vorm te geven aan zijn eigen 
leven. Respect voor dat recht vereist op z ' n minst dat burgers de vrijheid hebben om hun 

; eigen visie te ontwikkelen op wat het leven werkelijk waardevol maakt. Burgers moeten 
\ de kans krijgen een manier van leven te ontdekken en te ontwikkelen die het best bij hun 
l karakter en talenten past en zij moeten daarom als volwaardig participant deel kunnen 
\ nemen aan (de vorming van) de cultuur. Z i j moeten derhalve ook hun visie aan de we

reld voor kunnen leggen en kennis kunnen nemen van wat anderen over het leven te zeg
gen hebben en van de verschillende manieren waarop anderen hun leven gestalte geven. 

24 Fish (1992), p. 237. Dworkin (1996, p. 375, n. 18) verwijt Fish dat hij aldus de stelling dat vrijheid van 
meningsuiting de belangrijkste waarde is verkracht tot 'the preposterous claim that the point of speaking 
is just speaking for its own sake.' Maai zo stom is Fish natuurlijk niet. Fish maakt juist het ad absurdum 
argument dat als je vrijheid van meningsuiting als hoogste waarde wilt beschouwen je gedwongen bent 
die spreposterous claim' te aanvaarden, 

25 Vgl, Meiklejohn (1965), p. 26. In de Amerikaanse rechtsgeleerde literatuur wordt (vaak onder verwijzing 
naar Brandeis' opmerking in zijn coneur in Whitney v. California, 274 U.S. 357, 375, dat vrijheid niet al
leen instrumentele, maar ook intrinsieke waarde heeft) wel betoogd dat '|t]he freedom to speak one's 
mind is [...] an aspect of individual liberty — and thus a good unto itself." (Hitstier Magazine v, FalwelL 
485 U.S. 46 (1988), 50-51 [verwijzing weggelaten]) Maar in het kader van het versterken van het pleidooi 
voor vrijheid van meningsuiting is dat pure retoriek, Ook de vrijheid om in je neus te peuteren is immers 
in die zin een waarde in zichzelf. De achterliggende gedachte kun je volgens mij beter uitdrukken door de 
stelling dat vrijheidsbeperkingen altijd een rechtvaardiging behoeven. 
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\ Burgers moeten bovendien de mogelijkheid hebben om te kunnen beoordelen of hun die-
\ naar -- de overheid zijn mandaat wel verdient, en ze moeten ook de ruimte hebben om 
: op basis van die beoordeling het politieke klimaat te be ïnvloeden. Dat was het aspect dat 
\ zoals we zagen in de Amerikaanse jurisprudentie het meeste aandacht kreeg. Burgers 
\ moeten de kans krijgen om zich een oordeel te vormen over de rechtvaardigheid van de 
\ inrichting van de samenleving en de juistheid van het door de verschillende overheden ge-
l voerde beleid, ze moeten het recht hebben de daarvoor benodigde informatie te verzame-
1 len en uit te wisselen en ze moeten de mogelijkheid hebben hun gedachten en gevoelens 
; daaromtrent kenbaar te maken. 

A l s de vrijheid van meningsuiting inderdaad haar belang ontleent aan de bijdrage die 
ze levert aan de realisering van ieders recht om zich te ontplooien, dan vindt ze haar 
grens waar uitlatingen anderen onrechtmatig in hun legitieme belangen dwarsbomen. 2 6 

De grens wordt met andere woorden getrokken door het schadebeginsel waarbij me
teen aangetekend moet worden dat 'het schadebeginsel' niet, zoals M i l l het deed voorko
men, een heel eenvoudig beginsel i s , 2 7 maar eigenlijk louter een handige afkorting voor 
een complexe theorie die een veelheid van verschillende morele oordelen en waardeaf-
wegingen ins lu i t / 8 

W i l men langs deze voor de hand liggende weg trachten een beperking van de vrij
heid van meningsuiting te rechtvaardigen dan zal als eerste de vraag beantwoord moeten 
worden welke legitieme belangen door welk soort discriminerende uitingen geschonden 
worden: welke schade moet door strafbaarstelling voorkomen worden, welke belangen 
beschermd? Vervolgens zal men moeten nagaan of de aldus geïdentif iceerde schade een 
verbod kan rechtvaardigen: Kunnen de op de bestrijding van zulke kwaden gebaseerde 
argumenten voor het aan banden leggen van discriminerende meningsuiting stand houden 
in het licht van de bekende argumenten om de vrijheid van meningsuiting een speciale 
bescherming te geven? En is het voor de bestrijding van die kwaden eigenlijk wel nood
zakelijk om het strafrecht in te zetten of zijn er alternatieve manieren die misschien ef
fectiever zijn of in ieder geval ontbloot van de aan strafrechtelijk ingrijpen verbonden 
kosten (zoals het risico dat rechtshandhavers fouten maken, dat het openbare debat ver
stomt en dat het ware gezicht van de leiders van gematigd optredende extreem-rechtse 
groepen verborgen blijft)? 

Hieronder w i l ik proberen die belangenafweging te maken. Maar voor ik daartoe over
ga w i l ik eerst drie algemenere kwesties aan de orde stellen. In § 3 besteed ik aandacht 
aan het dekkingsargument: het argument dat (sommige categorieën van) discriminerende 
uitlatingen buiten de bescherming van het grondrecht vallen. Vervolgens bespreek ik in § 
4 het gelijk-respectargument: het argument dat racistische uitlatingen juist bij uitstek me
ningsuitingen zijn en op grond van het beginsel van gelijk respect vrij gelaten moeten 
worden. In § 5 behandel ik wat ik de rechtenkwestie zal noemen: de vraag of het spre
ken over een grondrecht op vrijheid van meningsuiting nu niet juist impliceert dat men-
sen vrij gelaten moeten worden hun mening te verkondigen ook als zij anderen daarmee 
schade berokkenen. In § 6 leid ik vervolgens de uiteindelijke belangenafweging in door 
een opsomming te geven van de door de Nederlandse wetgever genoemde kwaden. Die 

26 In het algemeen geldt uiteraard dat in de eausa tevens de maatstaf voor de beperking besloten ligt, Vgl. 
Boukema (1966), p. 111 en Greenawalt (1989a), p. i 19. 

27 Mill (1859), p. 72/3. 
28 Feinberg(1984),p. 32. 
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breng ik onder in drie groepen, die ik in de daaropvolgende paragrafen behandel: § 7 
handelt over het voorkomen van tweespalt en wanordelijkheden, § 8 over het voorkomen 
van aanstoot en vernedering en § 9 over het voorkomen van negatieve beeldvorming. In 
§ 1 0 vat ik tenslotte de resultaten samen. 

3, Dekking 

In de vorige paragraaf heb ik een strategie geschetst om je teweer te stellen tegen de 
Amerikaanse claim dat de waarde van vrijheid van meningsuiting dicteert dat racistische 
meningsuiting vrij gelaten moet worden. Die strategie bestaat er in hoofdzaak uit dat je 
andere waarden tegenover die van de vrijheid van meningsuiting plaatst. Maar zoals ge
suggereerd is die strategie complexer dan dat. Zi j heeft oog voor het feit dat een grond
recht als het ware een categorie handelingen afzondert voor speciale behandeling. 
Daarmee verbonden is een alternatieve manier waarop je je teweer kunt stellen tegen de 
net genoemde claim, Die bestaat eruit dat je de waarde van vrijheid van meningsuiting 
nader omlijn! en zo de categorie van voor speciale behandeling afgezonderde uitingen 
verkleint, 2 9 

Degene die de waarde van vrijheid van meningsuiting nader w i l omlijnen probeert 
aannemelijk te maken dat de onderliggende rechtvaardiging van het beginsel van vrijheid 
van meningsuiting niet van toepassing kan zijn op uitlatingen van het door hem gewraak-

• te type, Die uitlatingen, zo luidt het oordeel dan, hebben niets te maken met waar het bij 
vrijheid van meningsuiting werkelijk om gaat en vallen dus ook buiten de dekking van 
het grondrecht. De voorstander van de regulering van racistische uitlatingen zou op die 

; manier misschien aannemelijk kunnen maken dat discriminerende uitlatingen niet als 
'echte' meningsuitingen kunmn tellen. 

O m vast te kunnen stellen wat als echte meningsuiting kan tellen en dus binnen de 
dekking van het grondrecht valt, moei je weten wat de zin en betekenis, of de pointe, 
van een systeem van vrijheid van meningsuiting is. Daarvoor ben je zoals gezegd aange
wezen op de achterliggende rechtvaardiging. De vaststelling van de zin en betekenis van 
een systeem van vrijheid van meningsuiting is met andere woorden een kwestie van con
structieve interpretatie. 3 0 Zoals meestal het geval in kwesties waar de rechtsvinding pro
blemen oplevert, heeft het nu eenmaal weinig zin om naar de bedoelingen van de grond
wetgever te vragen en is het helemaal van weinig nut om je op de tekst van de wettelijke 
bepaling te concentreren als je duidelijkheid wilt krijgen over de betekenis ervan. 3 1 Het 
eerste amendement spreekt bijvoorbeeld over 'speech', maar het zal duidelijk zijn dat al
lerlei vormen van wat volgens het woordenboek 'speech' is, buiten de dekking van het 
amendement vallen ('een stapje naar links* roepen tegen de blinde die vervolgens in de 
afgrond stort), en dat omgekeerd veel uitingen die niet als 'speech' in letterlijke zin te 
begrijpen zijn (betogingen, het meedragen van symbolen, het verbranden van vlaggen of 
van oproepkaarten voor militaire dienst, het gooien van olie op zee, 3 2 etc.) wei onder de 

29 Het hier gemaakte onderscheid ontleen ik aan Dworkin (1996), p. 254-260, Vgl. Dworkin (1977), p. 200. 
30 Vgl. Dworkin (1996), p. 199. Zie ook Dworkin (1986), p. 52 en Scholten (1974), p. 45-60 (verhelderend 

behandeld in Klaas Roze mond, Constructivisme ais Methode van Rechtsvinding, hoofdstuk 1 van een 
proefschrift in wording), 

31 Een steeds terugkerend thema in de rechtvindingstheorie van Dworkin. Zie bijv, Dworkin (1985), p. 9-32 
(waarvan een vertaling te vinden Ís in Maris en Jacobs (1996), p. 189-210). Zie ook Ely (1980). 

32 Vgl. Vermeulen (1995, p, 11), die dit voorbeeld overigens bizar noemt omdat het een evident busten de 
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werkingssfeer van het grondrecht vallen in ieder geval in die z in , dat hun regulering 
met extra nauwlettendheid op haar legitimiteit onderzocht moet worden. 3 3 Voor art. 7 
G w geldt iets dergelijks (hoewel de formulering daarvan in vergelijking met het eerste 
amendement een betere indicatie geeft van waar het bij de vrijheid van meningsuiting om 
gaat): terwijl het uitwisselen van feitelijke informatie niet als het uiten van gedachten of 
gevoelens is te kwalificeren, maar wel door het grondrecht wordt bestreken, kan men 
zich omgekeerd afvragen of iedere uiting van gedachten of gevoelens onder de reikwijdte 
van het grondrecht moet vallen. Hef op de werkplek tegenover je vrouwelijke collega ver
zuchten dat je het graag met haar zou doen is ongetwijfeld een openbaren van gevoe
lens, 3 4 maar heeft, net als het uiting geven aan vreugde door het spelen op de trompet, 
met vrijheid van meningsuiting nauwelijks te maken. 3 ' ' 

Op grond van de op een nogal abstract niveau geformuleerde rechtvaardiging die ik 
hierboven in § 2 en al eerder in § 6 van hoofdstuk 5 heb geschetst, zijn er diverse visies 
te ontwikkelen op wat nu precies de pointe is van een systeem van vrijheid van menings-

: uiting. Een plausibele visie luidt dat het wezen van de vrijheid van meningsuiting gele-
! gen is in de uitwisseling van ideeën en informatie die burgers nodig hebben voor het 
\ vormen van concepties van het goede leven en hef ontwikkelen van opvattingen over de 
j ideale inrichting van de maatschappij en het gewenste functioneren van de volks vertegen-
i woordiging. Op basis van die vaststelling kunnen allerlei communicatieve activiteiten 
I zonder veel moeite buiten de dekking van het grondrecht geplaatst worden. Opl ich-
j t i n g / 6 afpersing 3 / en andere vormen van bedreiging, 3 8 vals alarm, 3 9 seksistisch en 
j racistisch getreiter op de werkplek, 4 0 misleidende reclame, 4 1 laster 4 2 en meineed 4 3 

dekking van het Nederlandse grondrecht vallende activiteil zou betreffen. Volgens mij levert zom activi
teit, zolang zij onmiskenbaar bedoeld is als een politiek protest en door het publiek ook zo begrepen 
wordt, een duidelijk voorbeeld van symbolische meningsuiting. Als Ík het goed zie, is het echter het be-
perkingsstelsel waar onze grondwetgever voor gekozen heeft dat Vermeulen tot zijn oordeel noopt. Kort 
gezegd: Als zulke zaken niet via een redelijke uitleg buiten de reikwijdte van het grondrecht gehouden 
zouden kunnen worden, dan zou men onder ons beperkingsregime gedwongen zijn ze bij ontstentenis van 
een bij formele wet voorziene beperking (die er in dit geval overigens wel Ís; zie Burkens 1989, p. 137 n. 
40) geheel vrij te laten. Het Amerikaanse recht lost die kwestie op door algemene beperkingen te aanvaar
den, waarbij de rechter erop toeziet dat (i) de regeling in kwestie een zwaarwegend overheidsbelang dient, 
(ii) dat belang niet gerelateerd is aan het onderdrukken van ideeën of informatie, (iii) de regeling niet 
meer dan nodig de in het geding zijnde vrijheid-van-meningsuitingsbelangen frustreert. Zie United States 
v. O'Brien, 391 U.S= 367, 377 (kort behandeld in § 6 van hoofdstuk 5); vgl. voor een reconstructie: Ely 
1975 en Ely 1980, p. 110-116. 

33 Dat neemt niet weg dat een van de invloedrijkste pogingen om zin te geven aan het eerste amendement 
bestond uit het onderscheiden van 'speech' en 'action'. Zie Emerson (1970), pp, 60-2, 80. Voor een kri
tiek op deze, door Ely (1975, p. 1496) als 'ontologisch' aangeduide, benadering (waar het onderzoek zich 
richtte op de vraag of een uitingshandeling voornamelijk uit 'speech', dan wel overwegend uit 'action' 
bestaat): Scanion (1972), p. 207-8 en Ely (1975), p. 1494-5. 

34 Tenminste, als men openbaren gelijk stelt aan het uiten van gedachten en gevoelens 'zo dat zij voor ande
ren kenbaar zijn', zoals de Hoge Raad deed in HR 28 november 1950, NJ 1951, 137. Vgl. ook Van Da
leis Groot Woordenboek der Nederlandse Taal ('openbaren' kan betekenen: 'uiten' respectievelijk vaan 
het licht brengen, bekend of zichtbaar doen worden'). 

35 Vgl. in dit verband ook De Meij 1996, pp. 106-110, 214-218 en 222-223. 
36 Art. 326 Sr. 
37 Art. 317 Sr. 
38 Zie bijv. art. 285 Sr. 
39 Art. 142 Sr. 
40 Zie bijv, de Wet van 29 juni 1994 tot wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet in verband met sek-
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vallen — hoewel ze als vormen van talige communicatie duidelijk verwantschap vertonen 
met meningsuitingen allemaal buiten het bereik van een op die manier uitgelegd 
grondrecht op vrijheid van meningsuiting. 4 4 Ze hebben niets te maken met waar het bij 
vrijheid van meningsuiting om gaat: de uitwisseling van ideeën en informatie die burgers 
nodig hebben voor het vormen van levensplannen en het helpen creëren van de ideale sa
menleving. 

Uiteraard volgt uit het feit dat een categorie uitlatingen niet door het grondrecht ge
dekt wordt niet dat zij ook verboden mag worden. De nadere omlijning van het concept 
van vrijheid van meningsuiting levert als zodanig geen redenen om buiten de dekking 
van dat concept vallende uitingen te verbieden. Mocht bijvoorbeeld aannemelijk kunnen 
worden gemaakt dat pornografie geen meningsuiting is maar louter een hulpmiddel bij 
masturbatie, dan zou vanzelfsprekend niet volgen dat pornoconsumptie zonder meer door 
wettelijke verboden mag worden gereguleerd 4 5 Het gelijke recht van mensen om naar 
eigen inzicht vorm te geven aan hun leven betekent niet alleen dat vrijheid van menings
uiting belangrijk is, maar impliceert ook dat handelen dat andermans legitieme belangen 
niet raakt vrijgelaten moet worden. A l s niet aannemelijk gemaakt kan worden dat porno 
schadelijk is, dan zou de consumptie van pornografie dus ook ongemoeid moeten worden 
gelaten. Het is dan alleen niet de waarde van vrijheid van meningsuiting die deze beslis
sing dicteert. 

Voor argumenten dat (bepaalde categorieën) racistische uitlatingen niets van doen 
hebben met waar het bij vrijheid van meningsuiting om moet gaan, geldt iets dergelijks: 
ze laten zien dat aan de waarde van vrijheid van meningsuiting zelf geen redenen te ont
lenen zijn om racistische uitlatingen te respecteren. Dat is echter onvoldoende om regule
ring te rechtvaardigen. O m redenen die al genoemd zijn in § 3 van hoofdstuk 6 is op z 'n 
minst vereist dat bovendien aangetoond wordt dat zulke uitlatingen schadelijk zijn. Het 
zou een vorm van overheidsmoralisme zijn indien de overheid uitingen ging verbieden 
louter omdat ze niet in overeenstemming waren met de diepste betekenis van de idee van 
vrijheid van meningsuiting. 

Niettemin blijft het argument dat een categorie uitlatingen niet door het grondrecht ge
dekt wordt een belangrijk argument. Als zo n argument steekhoudend Is dan is daarmee 
aangetoond dat vrijheid-van-meningsuitingswaarden niet of onvoldoende geïmpliceerd 
zijn en is de bewijslast van degene die een beperking bepleit navenant lichter. 

Met dit als is echter een belangrijk probleem verbonden. De nadere afgrenzing van de 
reikwijdte van het grondrecht is in gevallen als deze, waar die afgrenzing ertoe dient on
populaire meningsuitingen de bescherming van het grondrecht te onthouden, buitenge
woon controversieel. De pogingen om via deze weg tot een adequate afgrenzing van het 

suele intimidatie en agressie en geweld, Stb. 1994, 586. 
41 Art. 6:194 BW. 
42 Art. 262 Sr. Vgl. Garrisort v. Louisiana 379 U.S. 64 (1964), 75: 'the knowingly false statement and the 

faise statement made with reckless disregard of the truth, do nol enjoy constitutional protection.' 
43 Art. 207 Sr. 
44 Omgekeerd is er niet veel denkwerk voor nodig om te kunnen concluderen dat beledigingen van de ko

ning en zijn directe bloedverwanten gerekend moeten worden tot de uitlatingen die bij uitstek de bescher
ming van het grondrecht verdienen. Omdat niet inzichtelijk is welk dringend belang gediend is bij de artt. 
111-114 Sr, zonden deze artikelen daarom ook uit ons wetboek van strafrecht geschrapt dienen te worden, 

45 V g l Schalier (1982), p. 180484. Uitgebreider Schauer (1979). Zie meer in het bijzonder over het onder
scheid tossen coverage en protection Schauer (1981), p, 265-307 en Schauer (1982), p. 89-92, 
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grondrecht te komen berusten vaak op dubieuze veronderstellingen. 
In hoofdstuk 2 hebben we bijvoorbeeld uitgebreid kennis kunnen maken met de in

spanningen van de Nederlandse wetgever in de jaren dertig om een eind te maken aan de 
'volksverruwing in woord en geschrift' en 'de ontbindende geest van het extremisme' . 4 6 

De overheid beperkte zich toen tot het strafbaar stellen van naar de vorm beledigende 
uitlatingen. Die strategie was ongetwijfeld mede gebaseerd op de in die tijd heersende 
overtuiging dat het wezen van meningsuiting gelokaliseerd moet worden in het aspect 
van rationele overreding. Ophitsende en aanstootgevende uitdrukkingen, die volgens de 
aanhangers van deze stelling aan de emoties appelleren in plaats van aan de rede, zouden 
dan niet door het grondrecht gedekt worden. Zelfs kritiek op de overheid zou, zodra zij 
zou ontaarden in een 'gewetenlooze prikkeling van de ontevreden en opstandige senti
menten', niet als echte meningsuiting kunnen tellen, 4 7 Ik heb in hoofdstuk 2 echter ook 
proberen te laten zien dat dit een veel te beperkte visie impliceert op wat discussie en 
kritiek in een vrije samenleving in mogen houden. 4 8 

M e n zou in het verlengde van de toen door de regering ontwikkelde gedachtegang mis
schien wel vol kunnen houden dat grove beledigingen buiten de dekking van een recht 
op vrijheid van meningsuiting moeten vallen. Dat was bijvoorbeeld het oordeel van het 
Suprème Court in Canïwell v. Connecticuf. "Resort to epithets or personal abuse', dat w i l 
zeggen: provocerende taal die bestaat uit 4profane, indecent, or abusive re mark s* gericht 
tegen de persoon tot wie men zich wendt of over wie men spreekt, * is not in any proper 
sense communication of information or op in ion . ' 4 9 Ook die grensstelling blijkt echter 
onbevredigend. Vooral in het politieke debat is gespierde taal vaak onvermijdelijk en kan 
het ook nuttig zijn. Wat dat betreft is de hierboven gegeven visie op de pointe van de 
vrijheid van meningsuiting ook al te beperkt: het gaat bij vrijheid van meningsuiting niet 
alleen om de uitwisseling van informatie en opvattingen, maar ook om het duidelijk 
maken waar je staat, om het uiting geven aan de diepte van je verontwaardiging en om 
het trachten anderen van je gelijk te overtuigen. 

Ook andere pogingen tot afgrenzing bleken achteraf weinig geslaagd. In § 7 van 
hoofdstuk 7 heb ik het moederarrest geciteerd van de voor het Suprème Court typische 
categoriale benadering: de benadering die bepaalde categorieën van uitingen buiten de 
reikwijdte van het grondrecht plaatst op grond van de overweging, 

that soch utterances are no essential part of any exposition of ideas, and are of such siight so
da! value as a step to the truth that any benefit that may be derived from thern is clearly out-

46 Hand. TK 1933/34, p. 1855L. 
47 Vgl. Hand. TK 1933/34, p. 1850R (waar overigens de dekkingsvraag niet aan de orde was). Zie in dit 

verband de in de Engelse zaak R v Lemon, [1979] 1 All ER 898 op 924 (Per Lord Scarman) geciteerde 
passage van Lord Denman in R v Hetherington (1841): beheerste en fatsoenlijke discussies zelfs over de 
centrale leerstellingen van het christelijk geloof moeten zeker mogelijk zijn, maar ais 'the tone and spirit 
is that of offence, and insult, and ridicule, which leaves the judgement really not free to act, and, therefo
re, cannot be truly called an appeal to judgement, but an appeal to the wild and improper feelings of the 
human mind5 dan hebben we niet meer van doen met meningsuitingen (zo, althans zou je de passage kun
nen lezen), maar met godslastering, 

48 Een verwante grensstelling gaat we] op: uitingen die door de toehoorder of toeschouwer onmogelijk als 
zodanig te herkennen zijn omdat ze op een verborgen, het bewustzijn omzeilend niveau opereren (denk 
aars het monteren van een reclame-bood schap of een politieke boodschap in een film: één beeldje op de 
vierentwintig) vallen buiten de reikwijdte van het grondrecht. 

49 310 U.S. 296,309-310. 
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weighed by the social interest in order and morality.5 0 

•De geschiedenis van de Amerikaanse jurisprudentie laat zien hoe vervolgens de aldus 
'buiten de dekking van het grondrecht geplaatste categorieën steeds enger moesten wor
den gedefinieerd. We zagen in § 9 van hoofdstuk 7 bijvoorbeeld dat libel één van die 
buiten de bescherming van het eerste amendement geplaatste categorieën was, maar dat 
i n New York Times v. Sullivan duidelijk werd dat die afgrenzing onmogelijk aanvaard 
(kon worden: de veronderstelling dat beledigende uitlatingen niet wezenlijk konden zijn 
(voor democratisch zelfbestuur bleek onhoudbaar. U i t de behandeling van group libel in 
j§§ 9 en 10 van hoofdstuk 7 bleek vervolgens ook dat argumenten om racistische uitlatin-
jgen buiten de dekking van het grondrecht te plaatsen al snel problematisch worden, 
j Volgens de Skokie-rechters zouden zelfs racistische beschimpingen geduld moeten wor-
\ den, al was het maar als onvermijdelijk nevenproduct van een open debat (een claim die 
:; ik overigens pas in § 8 onder de loep zal nemen). 

Toch geloof ik dat de uitingsvrijheid niet bij alle als discriminerende meningsuiting 
aan te merken uitlatingen in dezelfde mate in het geding is. De stelling dat racistische 
stemmingmakerij in wezen niets anders is dan het uitbraken van haat, waarbij het de 
spreker er looier om te doen is anderen tot dezelfde haatgevoelens te prikkelen, lijkt me 
bijvoorbeeld ten aanzien van bepaalde vormen van vuilspuiterij zonder meer van toepas
sing. Zulke uitingen zouden dan als non-speech aangemerkt moeten worden en buiten de 
bescherming van het grondrecht vallen . 5 i In dezelfde geest zou men met Feinberg kun
nen argumenteren dat nazi-demonstraties zoals die in Skokie eigenlijk nauwelijks met 
meningsuiting te maken hebben, maar daarentegen alles met grove belediging en bedrei
g ing, 5 2 

Feinberg betoogt in dit verband overigens dat activiteiten als het zwaaien met haken
kruisen en het brullen van 'weg met die nikkers' buiten de dekking van het grondrecht 
vallen, omdat ze niet beschouwd kunnen worden als het oiten van een politieke bood
schap, 5 3 Dat lijkt me echter onmogelijk vol te houden. A l s er één symbool is waarvan 
het direct duidelijk is dat het een politieke boodschap overbrengt, dan wel het haken
kruis , 5 4 Het oordeel dat zulke uitingen niet door het grondrecht gedekt worden, moet 

50 Chaplinksy v. New Hampshire, 315 U.S. 568 (1942), 571/2, 
51 Lassors (1984), p . 124 ('racial defamation [is] one-way hatred practiced by the speaker, who seeks to sti

mulate his audience to a like response' en als zodanig 'non-speech') Vgl. Nimmer (1979), p. 322; de 
heersende opvatting, volgens welke alle vormen van groepslaster beschermd zijn door eerste amendement, 
faalt omdat zij de rechtvaardiging in termen van de vrije markt van ideeën toepast op 'group vilification, 
which trades not in ideas bot in pernicious and undeliberated passions.' V g l . ook het door B l a c k m u n , 

O'Connor en Stevens mede onderschreven oordeel van White, concurring in RAM. v. St. Paul, 
1992 U.S. LEXIS 3863, 42-3: 4hate speech' is geen vorm van publiek debat, maar commorücatief hande
len dat in termen van het eerste amendement 'evil and worthless5 is (waarbij White overigens een onder
scheid maakt tussen 'hate speech' en racistische politieke propaganda). 

52 V g l . Feinberg (1985), p. 86: Tree expression of opinion [...] was not obviously involved. [„.] Only some 
speech acts are acts of advocacy, or assertions of belief; others are pure menacing insult', 

53 Feinberg (1985), pp. 86, 87 en 95, 
54 Vgl. HR 21 februari 1995, NJ 1995, 452: Het zichtbaar dragen van de afbeelding van een zwart haken

kruis op een rode armband moet begrepen worden als hel uitdragen van de nationaal-socialist ische ideolo
gie, waarvan bekend is dat die zich bij uitstek kenmerkt door rassenleer en antisemitisme, Uiteraard is 
niet ieder vertoon van het hakenkruis in die zin te begrijpen. Zie ook hoofdstuk 3, § 13, noot 144 en bij
behorende tekst. 
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volgens mij dan ook gebaseerd zijn, niet op het feit dat ze geen boodschap overdragen, 
maar op het feit dat ze een verkeerde boodschap overdragen, een boodschap namelijk die 
radicaal onverenigbaar is met de achterliggende rechtvaardiging van de vrijheid van me
ningsuiting. 

Is dat inderdaad een voldoende reden om zulke onverbloemd racistische uitingen de 
speciale bescherming van het grondrecht te onthouden? Ik ben er sterk toe geneigd hier 
met ja te antwoorden, Immers, zo formuleerde Jeremy Waldron de aan dat oordeel ten 
grondslag liggende zienswijze, 

i [t]o count as a genuine exercise of free speech, a persons' contribution must be related to that 
j of her opponent in a way that makes room for them both, [...j In their content and tendency 
I Nazi's speeches are incompatible with the very idea of the right they are asserting.5^ 

Er zijn boodschappen, zo zou je dit punt ook uit kunnen drukken, - boodschappen in de 
trant van 4 ik vind jou een ondermens, ik w i l jou onderdrukken, apart zetten, fundamente
le rechten ontnemen, het land uitzetten, in concentratiekampen stoppen, uitroeien' - die 
het mikpunt niet kan aanvaarden zonder zijn mens-zijn te verloochenen. In een samenle
ving die gebaseerd is op het beginsel van gelijke menselijke waardigheid kan het niet de 
pointe van een systeem van vrijheid van meningsuiting zijn om zulke uitlatingen extra 
bescherming te geven. 

Natuurlijk is niet iedere denigrerende uitspraak over allochtonen of buitenlanders in 
die zin racistisch en zijn grenzen hier berucht moeilijk te trekken. Maar dat levert als zo
danig geen doorslaggevend argument om het trekken van grenzen achterwege te laten. 5 6 

Een belangrijke kwestie is of dat niet impliceert dat je ook revolutionaire uitingen 
moet kwalificeren als onechte, want met de basisbeginselen van de democratie strijdige, 
meningsuitingen. Dat zoo vervelend zijn, want dan zoo de retoriek van socialisten en 
communisten a la Gi t low en Whitney (zie hoofdstuk 7, §§ 4 en 5) weer in de gevarenzo
ne komen, Robert Bork , bijvoorbeeld, oordeelde dat 

Speech advocating violent overthrow [...] is not political speech because it violates constitutio
nal truths about processes and because it is not aimed at a new definition of political truth by a 
legislative majority. Violent overthrow of government breaks the premises of our system con
cerning the ways in which truth is defined, and yet those premises are the only reasons for pro
tecting political speech. It follows that there is no constitutional reason to protect speech advo
cating forcible overthrow.5' 

55 Waldron (1989), p. 518. Vgl. voor een filosofische articulatie van de achterliggende norm de aan Rawls' 
beginsel van politieke legitimiteit verbonden 4 duty of civility': als redelijke en rationele personen die we
ten dat ze een veelheid van redelijke religieuze en filosofische doctrines aanhangen, moeten burgers be
reid zijn om de basis van hun handelen aan elkaar ie verklaren 6in terms each could reasonably expect 
that others might endorse as consistent with their freedom and equality.' (Rawls (1993), p. 217-8; vgl. p. 
135-7). 

56 Vgl. Ely (1980), p= 112; Schauer (1981), p. 294-5. 
57 Bork (1971), p. 31. Vgl. Loewensteins karakterisering van de extremistische meningsuiting uit de jaren 

twintig en dertig: 'political propaganda incompatible with genuine democracy which believes in the ulti
mate peaceful compromise between conflicting ideas/ (1938b, p. 742) In dezelfde geest Paust (1991), p. 
569 n. 11. 
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Maar Bork ging in ieder geval voorbij aan het feit dat de vraag wanneer het aanvaard
baar is om ongehoorzaam te zijn aan de wet of om revolutionaire acties te ondernemen, 
een belangrijke morele vraag is en dat discussies daarover niet onmogelijk gemaakt mo
gen worden. 5 8 En dat des te meer niet aangezien — zoals de oorsprong van de Amer i 
kaanse republiek toont — revoluties soms gerechtvaardigd zijn, Het argument dat de over
heid zich zo misdadig opstelt (dat zij bijvoorbeeld zo schandelijk de misère van de onder
klasse negeert en zo gruwelijk optreedt tegen burgerlijke ongehoorzaamheid en andere 
vreedzame protesten), dat gewelddadige omverwerping van het gezag geboden is, is met 
andere woorden niet per se in strijd is met de uitgangspunten van de democratische 
rechtsstaat.5 9 

Met betrekking tot racistische pleidooien geldt iets dergelijks echter niet. Hoewel ik 
inderdaad geloof dat er zoiets als een moreel recht op revolutie bestaat er bestaat niet 
zoiets als een moreel recht op etnische zuivering of slavernij of apartheid. 

Maar voorzichtigheid blijft hier geboden. Zoals net al bleek is het dekkingsargument 
complex. Er zijn naast het belang van mensen om hun ideeën te verkondigen en informa
tie over te dragen nog andere belangen die door een systeem van vrijheid van meningsui
ting beschermd moeten worden; het belang bijvoorbeeld dat we erbij hebben dat niet als 
gevolg van de vrees om als racist vervolgd te worden het debat over met de gevolgen 
van immigratie verbonden problemen verstomt terwijl tegelijkertijd de met die problemen 
verbonden frustraties voortwoekeren; en het belang dat burgers erbij hebben om geïnfor
meerd te zijn over de opvattingen en houdingen die er in de maatschappij leven. 

4, Gelijk respect 

Daar komt bij dat er een belangrijk en invloedrijk argument bestaat, volgens welke racis
tische uitlatingen juist wel tot de uitlatingen behoren die bij uitstek onder de reikwijdte 
van het grondrecht vallen. Dat argument is belangrijk omdat het, hoewel het niet met zo
veel woorden in de Amerikaanse eerste-amendementsjurisprudentie ontwikkeld is, er wel 
een zeer plausibele constructieve interpretatie van lijkt te geven. M e t name het extreme 
beginsel van inhoudelijke neutraliteit dat het onderwerp was van § 2 t/m 5 van hoofdstuk 
5 krijgt er een op het eerste gezicht sterke rechtvaardiging door. O m die reden besteed ik 
er op deze plaats extra aandacht aan. 

Het argument start bij de constatering dat met de hierboven gegeven instrumentalist!-
sche rechtvaardiging van de vrijheid van meningsuiting vrijheid van meningsuiting is 
nodig om mensen de mogelijkheid te geven voorstellingen van het goede leven en de 
ideale samenleving te ontwikkelen en zo nodig met kracht naar voren te brengen een 
te beperkte karakterisering is gegeven van de point and purpose van dit grondrecht, Me t 
name zou die rechtvaardiging over het hoofd zien dat vrijheidsrechten er ook toe dienen 
om te garanderen dat de overheid alle burgers met gelijk respect behandelt. 

In Nederland vinden we die gedachte terug in het mooie proefschrift dat Boukema 

58 Ik volg hier de kritiek op Bork van Greenawall (1989), p, 234. Vgl. idem, p. 113415, 
59 Oproepen tot omverwerping van de democratie lijken dat wel te zijn en zonden volgens de hier geschetste 

gedachtegang dus buiten de dekking van het grondrecht vallen. Vrijheid-van-meningsuitingswaarden zul
len in werkelijkheid echter bijna altijd in het geding zijn omdat zulke oproepen meestal ingebed zullen 
zijn in kritische pleidooien over het gebrekkige functioneren van de democratie. 
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eind jaren zestig schreef/1 0 Boukema betoogde daarin dat zin en betekenis van de vri j 
heid van meningsuiting niet zozeer gelegen zijn in de waarheid, de democratie of het ai-
gemeen belang, maar vooral in de erkenning van de eigen waarde en zelfstandigheid van 
de menselijke persoonlijkheid en, in het verlengde daarvan, in de erkenning van de soeve
reiniteit van de persoon. De burger, aldus Boukema, moet kunnen leven in overeenstem
ming met zijn waardigheid als mens. Voorkomen moet worden dat hij niet volledig mens 
kan zijn en daarom mag het hem niet onmogelijk gemaakt worden om door het uiten van 
bepaalde gedachten en gevoelens zijn roeping te volgen en te leven zoals zijn geweten 
hem voorschrijf t 6 1 

[0]ns uitgangspunt is de menselijke persoonlijkheid. Om in eigen verantwoordelijkheid zijn op
dracht te kunnen voltooien moet de mens vrij gelaten worden, ook bij het uiten van zijn me
ning. Een zedelijk-reügieus oordeel over de wijze waarop de vrijheid van meningsuiting ge
bruikt wordt, komt niet aan de overheid toe 6 2 

In het verlengde daarvan zou je kunnen stellen dat als je de nazi de mond snoert omdat 
je zijn opvattingen verafschuwt, je hem niet in zijn waarde als mens laat. Dat we de an
der op z'n minst zijn zegje laten doen, hoe afschuwelijk de door hem verkondigde bood
schap ook mag zijn, is zo begrepen puur een kwestie van het basale menselijk respect 
dat we de ander ais medemens verschuldigd zijn: 

Under this view, suppression represents a kind of contempt for citizens that is objectionable in
dependent of lts consequences; and when suppression favors sorne points of view over others, it 
may be regarded as failing to treat citizens equally.6 3 

Daarmee is de kern blootgelegd van het tegen overheidsmoralisme gerichte argument 
voor extreme neutraliteit dat ik in § 3 van hoofdstuk 6 heb behandeld, Met name Dwor
k in , zo zagen we daar, heeft dit argument populair gemaakt. Volgens Dworkin is het in
derdaad waar, zoals voorstanders van regulering van discriminerende uitingen vaak naar 
voren brengen, dat gelijkheid ook een belangrijke waarde i s . 6 4 Sterker nog, Dwork in 
blijft erop hameren dat een bepaalde gelijkheidsconceptie, de liberale conceptie van ge
lijkheid, de kern vormt van het liberalisme. Vri jheid staat dus niet tegenover gelijkheid. 
Het is juist een eis van gelijkheid dat de fundamentele vrijheden van het individu geres
pecteerd worden. Omgekeerd dienen de klassieke grondrechten ertoe gelijkheid te consti
tueren. Dat geldt ook voor vrijheid van meningsuiting. Naast het leveren van een bijdra
ge aan al die zaken die in de bekende instrumentele rechtvaardigingen als te realiseren 

60 Boukema (1966). 
61 Boukema (1966), p. 109; vgl. 13. 
62 Boukema (1966), p. 111; vgl. p, 105. Vermeulen (1989a, p. 269) lijkt een andere mening toegedaan: 

'Sommige opvattingen, bijvoorbeeld omtrent de principiële juistheid van het apartheidsregime of de min
derwaardigheid van een bepaalde godsdienst, zijn dusdanig in strijd met de beginselen van onze rechtsor
de, dat door de staat tegen de openbare uiting daarvan opgetreden dient te worden [...] Derhalve is niet 
uitgesloten dat bepaalde uitlatingen [...J op grond van hun inhoud vanwege de daarin verkondigde dis
criminerende boodschap rechtens ongeoorloofd zijn.1 

63 Greenawalt (1989a), p. 153. Vgl. Karst (1975), p. 35. 
64 Dworkin (1996, p. 234) denkt daarbij vooral aan Catharine MacKinnons argument dat porno in strijd is 

met de equai protection dame van het 14e amendement. Vgl. voor soortgelijke argumenten met betrek
king tot racistische meningsuiting Lawrence (1990), p, 457 en Amar (1992), 

262 



doel naar voren worden geschoven, is de pointe van de vrijheid van meningsuiting juist 
ook het constitueren van politieke gelijkheid. De vrijheid van meningsuiting is mede be
doeld om zeker te stellen dat de overheid al haar competente burgers met gelijk respect 
behandelt, dat w i l zeggen: als verantwoordelijke morele personen. 6 5 Net als Boukema 
geelt Dworkin aldus een rechtvaardiging van de zin en betekenis van een systeem van 
vrijheid van meningsuiting die start bij een visie op de burger als een moreel verant
woordelijk persoon die recht heeft op behandeling als gelijke» Dwork in kan in het ver
lengde daarvan ook uitleggen wat er mis is met overheidsmoralisme: het drukt minach
ting uit voor de morele integriteit van de dissident, 6 6 

De meest uitgesproken representant van deze neo-Kantiaanse benadering, David 
Richards, formuleert het aldus: 

[T]he state's restriction of [hate speech] by group libel laws is inconsistent with the place res
pect for conscience holds in our constitutional traditions. Such laws indulge the Aogustinian 
contempt for the moral powers of persons condemned by constitutional principles of equal res
pect, [,..] It is a vicious political fallacy of the right and the left to assume that our contempt 
for false evaluative opinions may justly be transferred to contempt for the persons who con
scientiously hold and express such views. Such persons are not, as it were, beyond the civili
zing community of humane discourse. To the contrary, equal respect demands the assumption 
that all persons have a highest-order interest in the freedom and rationality of their moral po
wers, that the protection of this interest is an inalienable human right (if anything is), and that 
the scope of both freedom of conscience and speech must protect this right to form, express, 
and revise conscience fully in its proper context of application.6 / 

Zoals Richards met dit citaat illustreert kan dit neo-Kantiaanse respect voor de waardig
heid van de menselijke persoon snel overdreven worden, en dat is het punt dat ik hier 
w i l benadrukken. Volgens Richards vallen racistische uitlatingen als uiting van de levens
beschouwing van moreel verantwoordelijke individuen binnen de dekking van het grond
recht. Zi jn argument faalt sowieso al voorzover hij daar direct de conclusie aan verbindt 
dat ze vrij gelaten moeten worden. Er is immers nog de mogelijkheid dat racistische uit
latingen schadelijk zijn en derhalve uit respect voor de rechten van de slachtoffers aan 
banden moeten worden gelegd. Maar afgezien daarvan is het überhaupt de vraag of het 
door Richards gemaakte dekkingsargument wel hout snijdt. 

Hetzelfde geldt ten aanzien van het nauw verwante dekkingsargument van Dwork in . 
W e mogen de racist niet verbieden zijn walgelijke doctrine te verspreiden, zo w i l Dwor
kin ons laten geloven, want als moreel verantwoordelijk persoon voelt hij zich nu een
maal geroepen zijn opvatting dat zwarte mensen en joden inferieur zijn openbaar te ma
ken, uit respect en zorg voor zijn publiek, en op basis van een dwingende behoefte dat 
de waarheid bekend wordt en gerechtigheid gerealiseerd 6 8 De aanslag op zijn morele 

65 Dworkin (1996), pp. 165-166, 195-264. Zie al (1977), p. 198. In dezelfde geest: Riehards (1986), Nagel 
(1995) en Scanlon (1972). Interessant is de ommezwaai waar Scanion (1979) en (1990) van getuigen. Zie 
hieronder § 9, 

66 Vgl. Dworkin (1977), p. 198-199. Meer utilistisch geïnspireerde liberalen als Mill en Feinberg zonden 
hier misschien liever zeggen: wat er mis is met overheidsmoralisme is dal het zonder adequate reden de 
vrijheid van individuen beperkt, hen dus onrechtmatig in hun belangen dwarsboomt en daarmee hun rech
ten schendt. 

67 Riehards (1986), p. 192. 
68 Dworkin (1996), p. 200. 
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persoonlijkheid die we plegen door hem te verhinderen te verkondigen wat hij oprecht 
gelooft, zou onverenigbaar zijn met zijn recht op erkenning als volwaardig l id van de 
menselijke gemeenschap, 6 9 We zonden hem op onmenselijke wijze diep beledigen en 
vernederen/ 0 Dwork in is zich er daarbij terdege van bewust dat meningsuitingen gevol
gen hebben en ook meestal bedoeld zijn om dingen in de wereld teweeg te brengen. Ook 
de vrijheid daartoe is volgens hem een constitutief element van democratische gelijkheid: 
het is niet meer dan eerlijk dat ook nazi's het recht hebben op 

an unconstrained opportunity to influence both the formal and inforrnal processes through 
which collective decisions are made and the politica] and moral environment is formed.71 

M i j klinkt dat tamelijk absurd in de oren. Niemand kan een moreel recht claimen om 
met het doel de fundamentele rechten van anderen aan te tasten een verandering in het 
culturele en politieke klimaat na te streven. De benadering van Richards en Dwork in lijkt 
me bovendien een krankzinnige verhulling van de ware aard van de racist. Jeremy W a l -
drons hierboven aangehaalde opvatting dat racistische uitlatingen niet als meningsuiting 
in eigenlijke zin kunnen tellen omdat ze qua inhoud en strekking ten enenmale onvere
nigbaar zijn met de achterliggende egalitaristische rechtvaardiging van het grondrecht, 
lijkt gebaseerd op een veel aannemelijkere voorstelling van zaken. Dat uitlatingen als ' jo
den vormen een inferieur ras dat het niet verdient menslievend behandeld te worden' of 
'kleurlingen moeten het land uitgeschopt worden' beschouwd kunnen worden als uitingen 
van de levensbeschouwing van een individu, kan volgens mij dan ook niet voldoende 
zijn om ze binnen de categorie van uitlatingen te laten vallen die bij uitstek de bescher
ming van het grondrecht verdienen. 

Richards brengt daar tegenin dat aldus ontkent wordt dat racisten verantwoordelijke 
morele personen zijn. Door die ontkenning zooden we er blijk van geven hen te be
schouwen zoals Augustinus de Donatisten beschouwde: als personen wiens verzet tegen 
de officiële orthodoxie niet het resultaat is van een redelijk verschil van mening, maar 
van de hardnekkige kortzichtigheid van mensen die de waarheid kennen, maar haar als 
gevolg van een gecorrumpeerde wi l moedwil l ig loochenen. 7 2 Maar ik zie eerlijk gezegd 
niet wat er op tegen is hen zo te beschouwen. Zoals ook in §§ 2 en 3 van hoofdstuk 6 
bleek, kunnen we de minderwaardigverklaring van gekleurde mensen en joden toch 
moeilijk begrijpen als een kwestie van een redelijk verschil van mening. 7 3 

Inderdaad tasten we in zekere zin de morele integriteit van racisten aan als we hen de 
mond snoeren. Maar wat dan nog? De 'morele integriteit' waar we het dan over hebben 
is een louter formele notie: zij zegt iets over de identificatie van de persoon met zijn per-

69 Dworkin (1977), pp. 198, 199, 
70 Dworkin (1977), pp. 202, 199. 
71 Dworkin (1996), p, 165; vgl. p. 237. Zie ook Dworkin (1994), p. 12-13, 
72 Richards (1986), p. 87/8. V g l p. 91. 
73 Opvallend h dat Richards (1986) in zijn boek nauwelijks ingaat op het in zijn betoog steeds veronderstel

de "ethische minimum' dat blijkbaar toch grenzen aan tolerantie stelt, Als de fout van intolerantie er uit 
bestaat dat op willekeurige wijze één ideologisch systeem 'among others equally reasomible (mijn cursi
vering) tot standaard van rationaliteit wordt verheven (p. 92), dan dringt toch de vraag zich op wat we 
dan moeten met die 'systemen' die onredelijk zijn of die tekortschieten in het licht van 'minimal stan-
dards of epistemic and moral reasonableness' (p. 89) resp. met overtuigingen die de 'contractnalistische 
test' van Bayle (p. 93) niet doorstaan. 
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soonlijke moraal en levensbeschouwing, maar zij zegt niets over de inhoud van die over
tuigingen. 7 4 Waarom zouden we ons iets gelegen laten liggen aan de integriteit van mo
rele monsters? Al s we over racisten spreken, dan hebben we het over mensen die hun 
identiteit hebben opgehangen aan een ideologie die draait rond de aanranding van de 
menselijke waardigheid. Het feit dat de morele integriteit van racisten aldus verbonden is 
met de wens projecten te realiseren die de rechten van anderen aantasten, anders gezegd: 
het feit dat zij ertoe neigen van de aantasting van andermans rechten een gewetenszaak 
te maken, lijkt juist een goede reden om hen met extra inzet in die strevingen te dwars
bomen , 7 : 5 

Overigens is het niet het geval, zoals Dwork in suggereert, dat een overheid die racisten 
verbiedt hun verwerpelijke opvattingen te verspreiden, hen te gecorrumpeerd, te laag, te 
onwaardig of te verachtelijk vindt om überhaupt gehoord te worden. 7 0 Evenmin kan ge
zegd worden, zoals Richards stelt, dat zo 'n overheid zulke personen 4bevond the c i v i l i -
zing community of hurnan discourse' plaatst/ 7 Die beschrijvingen zijn retorisch natuur
lijk erg sterk. Ze roepen het schrikbeeld op van de Spaanse inquisitie, Maar Nederland, 
bijvoorbeeld, kent geen heksenjachten, martelkamers en auto-da-fe's. Janmaat heeft inder
daad een boete moeten betalen maar zit verder nog gewoon in de Tweede Kamer (hoewel 
hij er zelden te zien is) en kan net als alle andere racisten over alle zaken die het publiek 
aangaan zijn mening blijven geven, zolang hij mensen van een ander ras maar niet tot 
inferieure wezens verklaart of laat uitkomen dat zij een menswaardige behandeling niet 
verdienen, Een overheid die in naam van de gelijke menselijke waardigheid van joden, 
negers en allochtonen racistische haatpropaganda verbiedt, vindt racisten niet te verach
telijk om überhaupt gehoord te worden, laat staan dat zij meent dat racisten hun morele 
statos als menselijk persoon verbeurd hebben. Z o ' n overheid oordeelt slechts dat racisti
sche overtuigingen kwalijk genoeg zijn om de verspreider ervan op z n vingers te tikken, 

Toch blijft de eerder gemaakte constatering natuurlijk staan: de overheid moet wel 
een goede reden hebben om racisten de mond te snoeren en moet dus ook aan kunnen 
tonen dat hun uitingen inderdaad in de geëigende zin voldoende kwalijk zijn om onder-

74 Dit is het standaardbezwaar tegen pogingen om met een beroep op het geweten of de 'persoonlijke inte
griteit' de aan het individu gestelde morele eisen te verwerpen. Vgl. voor zo'n beroep Bernard Williams, 
die betoogt dat zowel kantianisme als utilisme door vereenzelviging van het morele gezichtspunt met het 
perspectief van onpartijdigheid geen recht doen aan de waarde van 'persoonlijke integriteit', Williams 
(1981) meent dat sommige bijzondere relaties, projecten en bindingen zo innig verbonden zijn niet de 
identiteit van het individu dat van hem op straffe van 'vervreemding' niet gevraagd kan worden ze in 
naam van 'the impartial good ordering of the world' op te geven. Onder andere door James Griffin (1986, 
p, 352 n. 26) is erop gewezen dat dit argument door zijn louter formele karakter (de inhoud van de voor 
de identiteit bepalende loyaliteiten en bindingen doet niet ter zake) verworpen moet worden. In dezelfde 
trant, maar uitgebreider: Flanagan (1991), p. 56-101. 

75 Zie Rb A'dam, 8 maart 1978, NJ 1978, 281: het feit dat de NYU er, zoals zij zelf stelt, een gewetenszaak 
van maakt Nederland sblank en veilig' te houden, verduidelijkt slechts de ongeoorloofdheid van haar 
voortbestaan, Vgl. in dit verband de schets die Vermeulen (1989, p. 75-127) geeft van de ontwikkelingen 
die geleid hebben tot de formalisering van het gewetensbegrip, d.w.z. tot de opvatting dat het geweten 
slechts formeel te karakteriseren is door de intense morele ernst van het gewetensbesluit. Ben aspect van 
die ontwikkeling is de reductie van het geweten tot een louter empirisch fenomeen, het product van biolo
gische, sociale en psychologische processen. Mijns inziens kan in het licht van die ontwikkeling niet lan
ger volgehouden worden dat het geweten een waardevol kernbestanddee! van de morele persoonlijkheid 
vormt dat in die hoedanigheid ons respect verdient. Vgl. Rosier (1992b), p. 272/3. 

76 Dworkin (1994), p. 14. 
77 Richards (1986), p. 192. 
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drukking te rechtvaardigen, Dwork in lijkt ook vooral dat punt te willen benadrukken. De 
soep wordt bij hem minder heet gegeten dan hij wordt opgediend. De overheid, aldus 
Dwork in , schendt het recht van de racist op behandeling als gelijke wanneer zij hem het 
recht ontzegt zijn mening te uiten op grond van de overweging dat zijn overtuigingen 
hem een onwaardige burger maaktZoals we aan het slot van § 3 van hoofdstuk 6 in 
dezelfde context al opmerkten, laat dat de mogelijkheid open dat de overheid wel be
voegd is hem de mond te snoeren op grond van de overweging dat zijn uitlatingen an
dermans legitieme belangen schaden, 

Een belangrijk punt daarbij is overigens dat wanneer een overheid dissidenten, dat w i l 
zeggen: mensen die de verkeerde opvattingen verspreiden, buitenproportioneel gaat straf
fen, zij al snel het vermoeden op zich laadt meer bezig te zijn met een moralistische oor
log tegen de verkeerde mentaliteit dan met het beschermen van de belangen van de ge
troffenen.' 9 De , overigens onmiskenbaar door de Duitse wetgever gewenste, heftige 
reacties van de Duitse rechter op het brengen van de hitlergroet in samenhang met het 
uitspreken van leuzen als "Ausländer raus' (twintig maanden gevangenisstraf voor een 
twintigjarige Berlijner in 1993) of 'Sieg H e i l ' (twintig maanden gevangenisstraf voor een 
achttienjarige skinhead in 1994) respectievelijk op het ontkennen van de holocaust (2 jaar 
onvoorwaardelijke gevangenisstraf voor NPD-voorzitter Deckert in 1995), 8 0 lijken mij 
daarvan voorbeelden. Maar strikt genomen moet dat in het vervolg nog blijken. 

5, De rechtenkwestie 

Met het inroepen van het schadebeginsel ben ik weer terug bij de in § 2 van dit hoofd
stuk voorgestelde manier om beperkingen van de vrijheid van meningsuiting te recht-
vaardigen. Zi j bestaat eruit dat je erop wijst dat ook als de vrijheid van meningsuiting 
van toepassing is ('racistische meningsuiting is politieke meningsuiting'), niet uitgesloten 
is dat de waarde ervan in de gegeven omstandigheden moet wijken voor andere zwaar
wegende belangen, 

N u luidt een uitentreuren verkondigde stelling dat een belangrijke implicatie van het 
spreken over een recht op vrije meningsuiting is, dat aldus meningsuiting beschermd 
wordt tegen de gebruikelijke toepassing van het schadebeginsel. 8 1 Ook dit is overigens 
weer een stelling die niet met zoveel woorden in de Amerikaanse jurisprudentie terug te 
vinden is, maar die wonderwel past bij het leerstuk van de preferred position en de 
strekking van de clear and present danger-tesi zoals die met name in §§ 5 en 6 van 
hoofdstuk 7 uit de doeken zijn gedaan: Volgens het Amerikaanse recht moet ingevolge 
de due proces-bepalingen van het vijfde en veertiende amendement iedere vrijheidsbe
perking aan een redelijkheidstest voldoen, 8 2 maar een dergelijk magere test is onvol-

78 Dworkin (1996), p. 200, 
79 Er is dan ook alle reden om uiterst sceptisch te staan tegenover het door D66 gelanceerde voorstel om de 

maximumstraf in art. 137c en d tot twee jaar gevangenisstraf te verhogen. Vgl. NRC HANDELSBLAD , 24 
oktober 1996. 

80 Zie Van Donselaar (1995), pp. 89 en 94/5. 
81 Ik gebruik hier de formulering van Sadnrski (1992), p. 167/8. Vgl. ook Nagel (1995), p. 95; 'The idea of 

rights exempts a core of individual discretion from the authority of others -- removes it from the category 
of conduct that might be regulated if good public reasons so indicated.' Zie verder bijv, Dworkin (1977), 
p. 19071, Schauer (1979), p. 902 en Greenawalt (1989a), p, 120-122. 

82 kNo person shall be [...] deprived of' (5e amendement) respektievelijk 4No State shall deprive any person 
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doende om beperkingen van de vrijheid van meningsuiting te rechtvaardigen. 
De uitwerking van dat leerstuk tot de stelling dat bij het bepalen van de toelaatbaar

heid van beperkingen van de vrijheid van meningsuiting het schadebeginsel niet van toe
passing is, heeft waarschijnlijk veel van haar populariteit te danken aan het zeer in 
vloedrijke artikel A Theory of Freedom of Expression van Thomas Scanion. 8 3 Scanion 
betoogde daarin dat een sterk beginsel van vrijheid van meningsuiting moet inhouden dat 
sommige categorieën van meningsuitingen buiten het bereik van de wet vallen, ook al 
hebben zij bepaalde schadelijke gevolgen die normaal gesproken voldoende zooden zijn 
om het opleggen van wettelijke sancties te rechtvaardigen. 

Ik geloof dat aldus begrepen die stelling inderdaad juist is. Orn een simpel voorbeeld 
te geven: terwijl kritisch commentaar op lopende rechtszaken in beginsel vrij gelaten 
moet worden, ook als aannemelijk gemaakt kan worden dat de eerlijkheid van het rech
terlijk afwegingsproces er wel eens negatief door beïnvloed zou kunnen worden, mag 
meineed zonder meer bestraft worden, zelfs als duidelijk is dat de eerlijkheid van het 
proces er op geen enkele manier onder geleden heeft. Iets dergelijks geldt ten aanzien 
van het verschil tussen misleidende politieke propaganda en misleidende handelsreclame 
en dat tussen belediging van politieke ambtsdragers en belediging van pr ivé-personen. 
Ook het feit dat er wel welstandscommissies z i jn , 8 4 maar geen commissies die dwingen
de regels van betamelijk taalgebruik mogen vaststellen — hoewel lelijke gebouwen niet 
per se ergerlijker zijn dan lelijke taal illustreert dit punt^ 

ík zie alleen niet waarom die stelling niet gedicteerd zou kunnen worden door een 
adequate toepassing van de theorie van het schadebeginsel. De bewering dat het schade-
beginsel de grenzen trekt is met andere woorden niet noodzakelijkerwijs in strijd met de 
strekking van die altijd weer geponeerde stelling. Ui t het feit dat van de staat verwacht 
kan worden dat zij de burgers beschermt tegen schade volgt namelijk niet dat er geen re
denen zouden zijn om mensen die bijdragen aan de totstandkoming van schadelijke han
delingen door middel van hun meningsuitingen anders te behandelen dan de mensen die 
op andere manieren bijdragen aan het realiseren van schadelijke handelingen. 8 6 Die rede
nen zijn er natuurlijk wel . Het zijn precies de uit de behandeling van de Amerikaanse ju 
risprudentie in hoofdstuk 6 en 7 af te leiden redenen om politieke meningsuiting een uit
zonderlijke bescherming te geven: het immense publieke belang bij een ongeremd, ro
buust, open debat over publieke aangelegenheden en het gevaar dat verbonden is met het 
gebrekkige onderscheidingsvermogen van rechtshandhavers. Een adequate toepassing van 
het schadebeginsel weegt alle ín het geding zijnde persoonlijke en publieke belangen mee 
en dus ook de persoonlijke en publieke belangen bij vrijheid van meningsuiting. 
Het schadebeginsel trekt dus de grens. Dat was ook de opvatting van Boukema: hoewel 
het de staat niet toekomt de innerlijke waarde van het geuite te beoordelen, heeft de 
overheid wel tot taak te verhinderen dat mensen door hun meningsuitingen anderen scha
de toebrengen. 8 7 Zelfs Dwork in lijkt deze benadering te onderschrijven (ook al suggere-

of (14e amendement) 'life, liberty, or property, without due process of law." 
83 Scanlon (1972). Maar vergelijk ook Meiklejohn (1948), p. 44: i f [the First] amendment means anything, 

it means that certain substantive evils which, in principle, Congress has a right to prevent, most be endur
ed if the only way of avoiding them is by the abridgement of that freedom of speech upon which the en
tire structure of our free institutions rest.' 

84 Vgl. art. 8 lid 6, art. 12, art. 42 lid 2 en art. 48 lid 6 van de Woningwet. 
85 Vgl. Baiendt (1987), p. 199/200. 
86 Vgl. Amdur (1980), p. 287. 
87 Boukema (1966), pp, 105, 110/1J1. Vgl. p. 110: burgers staat het vrij een maatschappelijk systeem te 
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ren zijn formuleringen zoals gezegd vaak een extremere positie a la Richards). Dat bur
gers een recht op vrijheid van meningsuiting hebben betekent inderdaad, aldus Dwork in , 
dat het verkeerd van de overheid zou zijn om hen het spreken te beletten, zelfs als de 
overheid ervan overtuigd zou zijn dat de uitingen in kwestie meer kwaad dan goed zou
den voortbrengen. 8 8 Afgezien van de vraag of meningsuitingen wel de kwalijke gevol
gen hebben die er vaak aan toegeschreven worden (veel van die claims zijn volgens 
Dworkin opgeklopt en sommige absurd), als vrijheid van meningsuiting inderdaad zo 
fundamenteel is als velen hebben betoogd, dan moeten we haar beschermen zelfs als zij 
zulke kwalijke gevolgen heeft,8 9 Maar dat punt moet niet overdreven worden, aldus nog 
steeds Dwork in , Natuurlijk is de overheid soms gerechtigd zo n recht opzij te zetten, met 
name als dat nodig Is om de rechten van anderen te beschermen. 9 0 Burgers hebben per
soonlijke rechten op bescherming door de overheid net zo goed als persoonlijke rechten 
om gevrijwaard te blijven van overheidsbemoeienis, en het kan noodzakelijk zijn om tus
sen deze twee soorten te kiezen. 

The law of defamation, for example, limits the personal right of any rnan to say what he 
thinks, because it requires him to have good grounds for what he says, But this law is justified, 
even for those who think that it does invade a personal right, by the fact that it protects the 
right of others not to have their reputations ruined by a careless statement.91 

Kortom: ook Dworkin moet toegeven dat de waarde van vrijheid van meningsuiting 
beperkt is, eenvoudigweg omdat er in het licht van de achterliggende rechtvaardiging van 
de vrijheid van meningsuiting ook andere waarden moeten worden erkend. 

De kern van de daarmee geïntroduceerde benadering kan als volgt worden samenge
vat: De overheid heeft onder andere tot taak de burgers te beschermen tegen onrechtma
tige inbreuken op hun legitieme belangen. Z i j moet bijvoorbeeld ten strijde trekken tegen 
de georganiseerde criminaliteit, ze moet waar nodig maatregelen treffen om wanordelijk
heden te voorkomen en uiteraard moet zij de burgers ook beschermen tegen discrimine
rende achterstelling in het maatschappelijk verkeer. De ervaring leert ons echter dat bij 
het verrichten van die centrale taken bepaalde belangen al snel uit het oog verloren wor
den. Op het terrein van de misdaadbestrijding kan de haast om boeven te vangen er bij
voorbeeld gemakkelijk toe leiden dat de concrete belangen van verdachten en de collec
tieve belangen bij een goed ingericht strafproces te weinig aandacht krijgen. Net zo kan 
de wens om racisme en discriminatie met wortel en tak uit te roeien er toe leiden dat de 
concrete belangen van dissidenten en de collectieve belangen bij een ongeremd debat 
over publieke aangelegenheden veronachtzaamd worden. 

Het recht op een eerlijk proces en het recht op vrijheid van meningsuiting kunnen be
grepen worden als correcties op deze onvermijdelijke kortzichtigheid, Het proclameren 

propageren waarin voor de kern van de grondrechten geen plaats meer is; maar de staat moet ingrijpen 
wanneer er 'ernstige aanwijzingen [zouden] zijn, dat genoemde propaganda tot het bedoelde resultaat zou 
kunnen leiden,' 

88 Dworkin (1977), p. 190, 
89 Dworkin (1994), p. 11/12. 
90 Dworkin (1977), p, 191 en (1996), p. 258. Zij kan echter niet een beperking van dat recht rechtvaardigen 

door te stellen dat die beperking 'is likely to produce, overall, a benefit to the community.' De rechten-
claim zon dan zinloos worden. Zie Dworkin (1977), p. 192. 

91 Dworkin (1977), p. 193. 
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van een grondrecht op vrijheid van meningsuiting is er volgens deze interpretatie op ge
richt beperkingen te stellen aan het handelen van de overheid, met als doel het vermijden 
van gevolgen die in termen van menselijke belangen schadelijk zijn (zoals bijvoorbeeld 
het verlies van de vrijheid om te zeggen wat je denkt, het droogvallen van informatie
stromen, het verminken van het publieke debat en het onmogelijk maken van democrati
sche controle op de overheid). 9 2 Door de positivering van het grondrecht wordt de 
macht van de overheid met andere woorden aan banden gelegd op grond van de overwe
ging dat het verlenen van een te mime reguleringsbevoegdheid schadelijk zoo zijn. Het 
zou de collectieve goederen die de vrijheid van meningsuiting voortbrengt teniet doen en 
het zou bovendien overheidsmoralisme, dat w i l zeggen: directe schendingen van de rech
ten van individuen, in de hand werken. 

Maar dit alles mag op zijn beurt niet doen vergeten dat de overheid in het licht van 
het schadebeginsel hoe dan ook belangrijke taken te volbrengen heeft. Zoals gezegd moet 
zij de burgers beschermen tegen onrechtmatige inbreuken op hun legitieme belangen. Het 
beperken van de handelingsvrijheid van overheid heeft dus altijd een prijs en die prijs 
moet zelf natuurlijk ook aanvaardbaar zijn. Dat w i l zeggen: de grenzen die gesteld zijn 
aan de bevoegdheid van de overheid om de uitingsvrijheid van de burgers te beperken, 
moeten een adequate bescherming bieden van de in het geding zijnde vrijheid-van-me
ningsuitingswaarden, tegen aanvaardbare kosten in termen van andere goederen. De be
perkingsbevoegdheden van de wetgever met betrekking tot de vrijheid van meningsuiting 
moeten met andere woorden zodanig aan banden worden gelegd dat dat niet ten koste 
gaat van gerechtvaardigde maatschappelijke en Individuele belangen. 

Welke belangen verdienen in het kader van de bestrijding van discriminerende me
ningsuiting onze aandacht? 

6, De door de wetgever genoemde kwaden 

Zoals ik al eerder opmerkte heeft de Nederlandse wetgever niet echt lang nagedacht over 
de vraag welke kwaden hij nu eigenlijk met de artikelen \37c-e wilde bestrijden, W e za
gen in hoofdstuk 3 ai dat de invoering van die artikelen eind jaren zestig bepaald niet ge
karakteriseerd kon worden als het enthousiaste begin van een gemotiveerde kruistocht. 
De regering was er van overtuigd dat de situatie in Nederland volstrekt niet alarmerend 
was en dat er eigenlijk geen behoefte was aan speciaal tegen rassendiscriminatie gerichte 
regelingen, Het is daarom begrijpelijk dat zij zich niet genoodzaakt voelde erg diep in te 
gaan op de kwestie van de te beschermen rechtsgoederen. Bovendien kon zij als belang
rijkste reden voor de strafbaarstellingen aanvoeren dat Nederland zich door het verdrag 
te ondertekenen nu eenmaal verplicht had tot invoering van die artikelen. Dat verklaart 
misschien waarom de vraag hoe deze bepalingen geacht kunnen worden hun werk te 
doen helemaal niet aan de orde kwam. 

De verwijzingen naar te beschermen rechtsgoederen die desalniettemin te vinden zijn, 
zijn dan ook in nogal algemene termen geformuleerd. E r zijn drie (groepen) argumenten 
voor strafbaarstelling te onderscheiden, die in laatste instantie allemaal gericht zijn op het 
uit de wereld helpen van 4de misstand, dat mensen wegens hun ras feitelijk of rechtens 
worden achtergesteld bij anderen in het genot van de mensenrechten en de fundamentele 

92 Ik laat me hier sterk beïnvloeden door Scanion (1990). Voor een verwante benadering, zie Cohen (1993). 
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vrijheden': 9 3 (i) voorkomen moet worden dat minderheden gekrenkt worden op punten 
waarop niet meer kan worden geargumenteerd' 9 4, dat hun eer op grove wijze wordt 
aangerand 9 5 en dat hun eigenwaarde wordt aangetast;*6 (li) voorkomen moet worden 
dat minderheden gehaat, gediscrimineerd of het slachtoffer van geweld worden 9 7 en dus 
moet voorkomen worden dat minderheden in diskrediet worden gebracht; 9 8 (iii) voorko
men moet worden dat er conflictsituaties in de samenleving ontstaan. Di t laatste punt 
toont dat de indeling van deze wetsartikelen onder Titel V (Misdrijven tegen de Openba
re Orde) niet zonder betekenis is: het gaat hier niet meer In de eerste plaats om de be
scherming van kwetsbare groepen, maar om de openbare orde, 'de mate waarin mogelij
ke aanvallen op de groep de samenleving kunnen verstoren/ 9 9 

Tijdens de discussies eind jaren tachtig over het voorstel tot. uitbreiding van de dlseri-
minatiegronden, werden er Iets andere accenten gelegd. Het eerdere gebrek aan strijd
baarheid had intussen plaats gemaakt voor verontrusting en de sterke overtuiging dat 
'discriminatie' een uitzonderlijk groot kwaad is dat met wortel en al uitgeroeid moet 
worden en dat zo evident laakbaar is dat Iedere uiting ervan de kop ingedrukt mag wor
den. Zoals ik in § 3 van hoofdstuk 4 al liet zien kwam de nadruk nu vooral te liggen op 
de rol die discriminerende meningsuiting zou spelen bij het creëren van een klimaat 
waarin leden van minderheden gelijke mogelijkheden tot deelneming aan het maatschap
pelijk leven onthouden worden: 1 0 0 'Dergelijke uitlatingen kunnen een olievlekwerking 
hebben en de maatschappelijke positie van de gehele groep aantasten . ' 1 0 i Centraal 
stond dan ook het bestrijden van negatieve beeldvorming. Dat laatste werd ook met terug
werkende kracht het argument voor de oorspronkelijke invoering van het beledigingsarti
kel 137c (oud) Sr: dat is 'indertijd ... opgenomen, omdat beledigen van mensen wegens 
hun ras het gevaar inhoudt, dat anderen deze groeperingen gaan achterstellen in het 
maatschappelijk leven." 1 0 2 Discriminerende belediging werd met andere woorden vooral 
beschouwd als een vorm van stemmingmakerij: beledigingen moeten bestreden worden 
omdat 'door belediging een negatief beeld van een bepaalde groep [kan] ontstaan, wat 
kan lelden tot. discriminatie en maatschappelijke achterstelling van degenen die tot deze 
groep behoren. ' 1 0 3 

Er zat trouwens nog een eigenaardige kronkel in die motivering. Minister Korthals A l -
tes meende namelijk dat de gewraakte uitlatingen vanwege hun vermogen om tot maat
schappelijke achterstelling te leiden kwalijker waren dan maatschappelijke achterstelling 
zelf. De bepaling die discriminatie in de uitoefening van ambt, beroep of bedrijf verbiedt 
kon althans volgens Korthals Altes gewoon een overtreding blijven, omdat, zoals hij ze i , 
in 137 c-e Sr 'de ernstiger verschijningsvormen' van discriminatie reeds als misdrijf straf -

93 TK 1967/68, 9724, nr. 3, p. 3L. 
94 TK 1969/70, 9724, nr. 6 (MvA), p. 4R. 
95 TK 1967/68, 9724, nr. 3, p. 5R. 
96 TK 1969/70, 9724, nr, 6 (MvA), p, 4R. 
97 Dat laatste kan afgeleid worden uit de formulering van art. I31d Sr, 
98 TK 1969/70, 9724, nr. 6 (MvA), p, 4R. 
99 TK 1969/7(3, 9724, nr, 6 (MvA), p. 3R. 
100 TK 1988/89, 20239, nr. 5, p. 11. 
101 TK 1987/88, 20239, nr. 3, p. 7, 
102 TK 1988/89, 20239, nr, 8 (NnavEV), p. 1 . 
103 TK 1988/89, 20239, nr. 5, p. 6, 
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baar waren gesteld. 1 0 4 Uiteindelijk is in het nu geldende art. 131 g Sr wel 'opzettelijk 
discrimineren wegens ras' als misdrijf strafbaar gesteld, maar het aanzetten tot een der
gelijke discriminatie wordt nog steeds met een veel hogere straf bedreigd dan die discri
minatie ze l f . 1 0 5 

Ook de openbare orde werd nog even genoemd (overigens zonder dat werd uitgelegd 
welk rechtsgoed men daarbij op het oog had) 5 0 6 en als extraatje was te horen dat de 
bepalingen 131 c-e Sr 'uiteraard [...] ook zullen bijdragen aan de bevordering van de ver
draagzaamheid in de samenleving'. Gelet op zijn normatieve aard, zo was de gedachte, 
kan het strafrecht een bijdrage leveren aan de nagestreefde mentaliteitsverandering 
g e n " " 

Laten we die laatste grond voor strafbaarstelling buiten beschouwing (hij zal in de 
slotparagraaf nog kort ter sprake komen), dan zijn er drie groepen van mogelijke gronden 
voor strafbaarstelling te vinden: verstoring van de openbare orde, krenking en negatieve 
beeldvorming. Die drie groepen zal ik hieronder een voor een behandelen. 

7, Tweespalt en wanordelijkheden 

Het beschermen van de openbare orde — begrepen als een toestand van onbedreigde so
ciale harmonie, van vrede en veiligheid, van de afwezigheid van wanordelijkheden en 
maatschappelijke onrust — lijkt oog In oog met veel soorten discriminerende uitlatingen 
een voor de hand liggende zorg, In hoofdstuk 2 stipte ik ai aan dat de rubricering van de 
toenmalige artikelen 137c en d onder Titel V (Misdrijven tegen de Openbare Orde) in 
plaats van onder Titel X V I (Belediging) welbewust, op grond van een inschatting van het 
relatieve gewicht van de betrokken belangen, gekozen was. Agitaties tegen bevolkings
groepen, zo heette het toen, brengen het saamhorigheidsgevoel in gevaar. 1 0 8 Z i j zaaien 
haat en onverdraagzaamheid, brengen tweedracht en tweespalt in de bevolking en onder
mijnen zo de vereiste eendracht, 1 0 9 Op den duur moet dat wel tot ordeverstoringen en 
rellen leiden. 1 3 0 

De wetgeving die in de jaren dertig in Engeland werd geïntroduceerd om de propa-
ganda-activiteiten van de Bri t ish Union of Fascists te kunnen bestrijden was zelfs geheel 
gericht op het voorkomen van breaches of the peace.111 Ook de uit begin jaren zestig 
stammende Duitse bepalingen die zich tegen discriminerende uitlatingen keren zijn on
dergebracht onder de afdeling 'Straftaten gegen die öffentliche Ordnung' en de delicts
omschrijving van § 130 S t G B (Volksverhetzung) laat er geen misverstand over bestaand 
dat alleen uitlatingen die geëigend zijn 4 den öffentlichen Frieden zu storen' voor straf
baarheid in aanmerking komen. In § 12 van hoofdstuk 7 hebben we tenslotte ook kun
nen zien dat de group libel luw die in Beauharnais v, Illinois grondwettig werd verklaard 
vooral gericht was op de bescherming van de openbare orde, 

104 TK 1987/88, 20239, nr„ 3, p. 7. 
105 Het strafmaximum bij art, 137r en d is een jaar, dat bij 137g zes maanden. 
106 Zie TK 1988/89, 20239, nr. 8 (NnavEV), p. 3 ('de openbare orde wordt door deze delicten geschonden') 

en EK 1990/91, 20239-76a, p. 7 ('door deze gedragingen [..,] wordt de openbare orde aangetast'). 
107 TK 1988/89, 20239, nr. 5, p. U ; vgl. nr, 4, p. 6 en nr, 5, p. 7 en EK 1990791, 20239-76a, p. 10. 
108 Vgl. TK 1933/34, 237, nr. 3, p. 4 . 
109 Hand, TK 1933/34, p. 1554L, 
110 Vgl. TK 1933/34, 237, nr, 3, p. 4. 
111 Zie Leopold (1977). 
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De Nederlandse wetgevers van de jaren zestig en tachtig hebben aan de rubricering on
der Titel V vastgehouden. Zoals in de vorige paragraaf echter al bleek, werd de recht
vaardiging in naam van de openbare orde wel erg op de achtergrond gehouden. Dat is 
ook begrijpelijk. Het is een enigszins afstandelijke rechtvaardiging. Zi j focust niet op het 
onrecht dat de leden van cie gediscrimineerde groepen wordt aangedaan, maar op 'de ma
te waarin mogelijke aanvallen op de groep de samenleving kunnen verstoren. ' 1 ' 2 Die af
standelijkheid, dat gebrek aan betrokkenheid bij het de slachtoffers aangedane leed, lijkt 
na de ervaringen uit de nazi tijd enigszins misplaatst, 

Het is ook een beetje een ouderwetse rechtvaardiging. Zij roept associaties op met 
heersende elites die uit angst voor de kolkende massa's, of gewoon omdat ze geen ge
zeur aan hun hoofd wil len, maatschappelijke rimpelingen niet dulden en derhalve ook 
niet toestaan dat mensen proberen ontevredenheid over de koning of de regering aan te 
wakkeren of trachten gevoelens van vijandschap tuisen verschillende klassen van onder
danen op te wekken (dal wilde vroeger vooral /eggen: proberen aan te zetten tot klassen
strijd). 1 1 3 

Z o begrepen is de openbare-orderechtvaardiging nauw verwant aan de met name in § 4 
van hoofdstuk 7 besproken zienswijze die ten grondslag lag aan de vroeger door het 
Suprème Court gehanteerde had tendency-tesï. Z i j nodigt ertoe uit om de aandacht te con
centreren op de strekking van de gebezigde woorden. De vraag die dan centraal komt te 
staan is of de gebezigde worden ertoe geëigend zijn ordeverstoringen teweeg te brengen: 
Is het de natuurlijke en redelijkerwijs te verwachten werking van het gesprokene om op 
termijn bij te dragen tot een klimaat van haal en vijandschap en het ontstaan van reilen en 
vijandelijkheden? We hebben in hoofdstuk 7 echter ook gezien dat het feit dat uitlatingen 
bij kunnen dragen tot sociale disharmonie, dat ze wrijvingen, spanningen en irritaties 
kunnen veroorzaken en zo op de lange ierrnijn bevorderlijk kunnen zijn voor hei ontstaan 
van wanordelijkheden of gewelddadigheden, niet voldoende kan zijn om een verbod te 
rechtvaardigen. De had tendeticy test, zo zagen we daar. hakt met een te botte bijl . 

Dat lijkt in leder geval te geiden met betrekking tot al die vormen van verongelijkt 
commentaar ('ze hebben toch bijna allemaal een ukker ing? \ 'ze vullen toch de helft van 
onze gevangenissen?', kze pikken tueh onze huizen i n ? \ 'ze wil len zich toch ook niet 
aanpassen?', 'wi j waren hier toch eerder?\ 'wi j Nederlanders worden toch gediscrimi
neerd?'), die, al of niet vergezeld van vage kritiek op bijvoorbeeld het immigratiebeleid 
( 'vol is vo l ' ) , minstens twee procent van de Nederlandse huiskamers vu l len , 1 1 4 Ook een 
vileine verzuchting als die van Janmaat, dat de regering in toenemende mate Marokkaan
se en Turkse jongeren naar Nederland laat komen en of dat soms is om de jeugdbendes 

] 12 TK 1969/70, 9724, nr. 6 (MvA), p. 3R. 
113 VgL de common law crime of seditious libel in de formulering van JJF. Stephan, DlGEST OF THE CRIMI-

NAL L A W (1883), Art. 93, geciteerd in Leopold (1977), p. 391. VgL ook de vrijwel identieke strekking 
van de uit het Pruisische wetboek van 1851 stammende voorganger van het huidige § 130 StGB. Zie 
Schaflieutle (1960), p. 417. 

114 Volgens een peiling van lnter/View begin 1995 mochten de Centrumdemocraten zich verheugen in een 
aanhang van 2.1 % van de stemgerechtigde kiezers. (NRC HANDELSBLAD 15 februari 1995), Overigens 
bleek uit het Nationaal Kiezersonderzoek 1994 dat 'de minderhedenkwestie5 door ruim de helft van de 
kiezers beschouwd werd als het meest zorgwekkende probleem. Sterker: 'Het gevoel lijkt algemeen dat 
teveel vreemdelingen ons land binnenkomen.' Zie Schmeets en Elkink (1994), p, 7, Vergelijk voor een 
bondig overzicht van de verkiezingsresultaten van de extreem-rechtse partijen in de periode 1982-1994: 
Van Donselaar (1995), p. 49. 
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te vergroten, 5 1 5 valt volgens mij binnen die categorie. 1 1 6 Zulke uitlatingen verdienen 
in beginsel de bescherming van het grondrecht. Met name omdat burgers die zich veron
achtzaamd en onrechtvaardig behandeld voelen een recht hebben om met hen grieven 
voor de dag te komen en hun visie te geven op de oorzaken van hun deplorabele toe
stand, maar ook omdat de samenleving erbij gebaat is te weten welke klachten en 
grieven er leven, Daar komt bij dat het niet ondenkbaar is dat het verbieden van dit soort 
uitingen van ontevredenheid de manier bij uitstek is om frustraties aan te wakkeren en 
haat te bevorderen. Natuurlijk zijn veel van zulke uitlatingen schandalig, Z i j getuigen op 
z ? n minst van een miezerige benepenheid en een laakbare kortzichtigheid, E n inderdaad 
creëren ze een wij-zij tegenstelling en zijn ze wat dat betreft ook niet echt behulpzaam 
bij het bevorderen van sociale harmonie (waarbij overigens meteen aangetekend moet 
worden dat hetzelfde geldt voor bijvoorbeeld personeelsadvertenties die duidelijk maken 
dat leden van etnische minderheden een voorkeursbehandeling zullen krijgen). Maar als 
ergens geldt dat het antwoord meer meningsuiting in plaats van afgedwongen stilzwijgen 
moet zijn, dan lijkt dat hier te zijn. 

Iets anders wordt het als het geklaag doorspekt gaat worden met denigrerende be
schrijvingen van de als bedreiging ervaren groepen 1 1 7 en helemaal als men zijn toe
vlucht gaat nemen tot grove beschimpingen 1 1 8 of bedekte aansporingen tot geweld . 3 3 9 

De suggestie dat in een pluralistische samenleving het ventileren van zulke onbeschaamd 
racistische sentimenten op de lange termijn in termen van sociale saamhorigheid te kost
baar is om ongemoeid te l a t en / 2 0 klinkt alleszins plausibel. 

Anderzijds is de daarin besloten liggende voorspelling misschien toch ook weer te 
speculatief om een beperking van de vrijheid van meningsuiting te kunnen rechtvaardi
gen. De lotgevallen van extreem-rechtse partijen tonen bijvoorbeeld dat hoe grover het 
karakter van de tegen buitenlanders gerichte uitingen en hoe openlijker de sympathieën 
met het gedachtegoed van de nazi 's , hoe sneller ook de aanhang slinkt. 3 2 5 Blijkbaar 

115 Vgl. HR 16 apri! 19%, NJ 1996, 527. 
116 Hei is nu eenmaal een feit dat onder bijvoorbeeld Marokkaanse jongeren delinquent gedrag ruim twee 

keer zo vaak voorkomt dan onder Nederlandse jongens die onder vergelijkbare omstandigheden wonen 
(zie Junger (1993), p. 51/2), dat 53 % van de bevolking van de justitiële jeugdinrichtingen van niet-Ne-
derlandse afkomst is (Moll en Van Zwol 1993) en dat als je in de kranten over jeugdbendes leest het in 
zeer veel gevallen gaat om bendes van vooral Marokkaanse, Turkse en Antilliaanse jongeren (zoek bijv. 
in LEXÏS/NEXIS in de file NIEUWS van de library NEWS onder JEUGDBENDES), 

117 Vergelijk de beschuldiging van Janmaat dat de vliegramp op Zanderije 4een fraai staaltje Surinaamse 
mentaliteit' liet bovenkomen omdat 'over de lijken van hun landgenoten* de hier wonende Surinamers 
'onder het mom de slachtoffers te herdenken' op vakantie willen in Suriname. (HR 16 april 1996, NJ 
1996, 527} Dit lijkt me overigens een hoe dan ook niet te rechtvaardigen belediging aan het adres van de 
betrokken individuen en dus in ieder geval strafbaar onder 266 Sr, 

118 V g l bijv. HR 22 december 1981, NJ 1982, 372, RR 35 ('al die zwarte, gele en bruine schooiers'). 
119 Hof AJdam 13 september 1984, NJ 1985 , 409 (intern concept-rapport van het wetenschappelijke bureau 

van de Centrumpartij waarin werd betoogd dat gewelddadige acties als tijdens Turkenrelien van juli 1983 
te Schiedam een kwestie van noodweer zijn, hetgeen voor de gemiddelde lezer kennelijk aldus is te ver
staan dat het deelnemen aan Turkenrelien alsook het plegen van andere gewelddadige acties van de au
tochtone Nederlanders gericht tegen etnische minderheden, een geoorloofde methode van verzet vormen 
tegen het minderhedenbeleid). 

120 Vgl. Cotterrell (1982), p. 379. 
121 V g l Van Donselaar (1995), passim, over het aanpassingsdilemma van naoorlogse extreem-rechtse partij

en en de daarmee verbonden kloof tussen back stage en front stage activiteiten, Zie ook 'Nazi's' en 'Ka 
Klux Klanf verdelen CP'86 in NRC HANDELSBLAD 23 oktober 1996. 

273 



geldt dat hoe brutaler de pogingen om tot onverdraagzaamheid op te hitsen, des te 
geringer hun kans van slagen. Burgers zijn fatsoenlijker dan racismebestrijders vaak 
menen, Het virulente anti-allochtonen idioom van neo-nazfs roept zo te zien weerzin op 
en de evidente onredelijkheid ervan wakkert wellicht juist mededogen aan met de 
slachtoffers ervan, 

Een belangrijk argument voor regulering betoogt in dit verband dat die effecten 
slechts te verwachten zijn in een samenleving waar de overheid er alles aan doet om ra
cistische uitlatingen hun respectabiliteit te ontnemen. En dat zou, volgens die gedachte
gang, het bestaan van tegen zulke uitlatingen gerichte wetgeving veronderstellen. De 
voor de hand liggende tegenwerping luidt hier natuurlijk dat er andere manieren zijn om 
racisme in diskrediet te brengen. 

Hoe dat ook moge zijn: buiten hun vermogen om op de lange termijn bij te dragen 
aan een klimaat waarin verstoringen van de openbare orde waarschijnlijker worden, kun
nen er nog andere en mogelijk ook zwaarwegendere redenen zijn om zulke uitlatingen 
strafwaardig te achten. Dat moet in de hierop volgende paragrafen noch blijken. In deze 
paragraaf w i l ik me verder concentreren op het vermogen van bepaalde categorieën dis
criminerende uitlatingen om op de korte termijn tot wanordelijkheden en openbare ge
weldpleging te leiden. Ik onderscheid daarbij drie categorieën: directe opruiing, provoce
rende meningsuitingen en grove beledigingen. 

1. Strafbaarstelling van directe opruiing tot openbare geweldpleging tegen leden van 
etnische minderheden in omstandigheden waarin het waarschijnlijk is dat aan die oproep 
ook gehoor gegeven zal worden, levert nauwelijks problemen op. In ons recht wordt d i 
recte opruiing overigens al gedekt door artikel 131 Sr. Wat dat betreft is er dus geen be
hoefte aan speciaal tegen discriminerende opruiing gerichte bepalingen, 

Vragen die in dit verband overblijven zijn (i) of er ook redenen zijn om opruiende 
woorden die nauwelijks kans hebben opgevolgd te worden toch strafbaar te stellen en, 
als dat het geval mocht zi jn, (ii) hoe onomwonden een aansporing mag zijn om nog als 
opruiing te kunnen tellen. In § 8 zal ik proberen aannemelijk te maken dat van burgers 
in een democratie redelijkerwijs niet verwacht kan worden dat zij ondubbelzinnige oproe
pen tot tegen hun gericht geweld zomaar over hun kant laten gaan, 

2. Meningsuitingen kunnen provocerend zijn en qua inhoud zodanig indruisen tegen 
alles wat in de ogen van de toehoorders goed en heilig is, dat deze er oprecht veront
waardigd en zelfs agressief door kunnen worden, 1 2 2 Onverbloemd racistische uitlatin
gen behoren tot de categorie uitlatingen die fatsoenlijke burgers in woede kunnen doen 
ontsteken en sommige minder fatsoenlijken tot gewelddadige reacties kunnen verleiden. 
Zoals ik al in § 7 van hoofdstuk 5 stelde, kan dat laatste echter geen reden zijn om zulke 
uitlatingen aan banden te leggen. Onwettig gedrag van derden tegenover uitingen van 
burgers kan een beperking van de uitingsvrijheid op grond van openbare-orde-overwe-
gingen niet rechtvaardigen. In beginsel is de juiste reactie in zo 'n geval politiebescher
ming voor de sprekers en arrestatie van degenen die overgaan tot ordeverstoring. 

122 In levensbeschouwelijk-neutrale staten werd daarin vaak de grond gezien voor het vasthouden aan gods-
dienstdelieten: 'Wij schrijven eene exceptionele strafbepaling tegen hen die u krenken in uw godsdienstig 
gevoel, niet zoozeer om hetgeen zij doen als wel om hetgeen wij vreezen dat gij zult doen, en wat gij niet 
zoudt, zoo gij dergelijke krenkingen kalmer wist te gedragen.1 (Van Hamei, geciteerd in Baelde (1935), p. 
200) 
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3, Toch erkent ook het Amerikaanse recht dat in sommige omstandigheden het feit dat 
een uitlating voorspelbare gewelddadige reacties oproept een legitieme grond voor regu
lering biedt. Het leerstuk dat die materie regeert is dat van de fighiing words, aanvanke
lijk omschreven als 'words [...] which by their very utterance i n t i k t injury or tend to in-
cite an immediate breach of the peace \ S 2 3 later beperkt tot uitingen die zodanig zijn dat 
de kans dat de aangesprokene fysiek zal reageren aanmerkelijk i s , ! 2 4 

Belediging van individuen was vanouds vooral in deze z in een openbare-ordedeiict. 
Met name bestond er een link met de gewoonte van het doelleren. Dat gold in A m e r i 
k a 1 2 5 en dat was in Nederland niet anders, Zo werd eind vorige eeuw bij de totstandko
ming van het wetboek van strafrecht geargumenteerd dat als het doel strafbaar moest 
zijn, dat dan ook krachtige bescherming tegen elke belediging nodig was en met name 
tegen die beledigingen, 4die naar het nog bij velen heerschend gevoelen niet dan door 
bloed kunnen worden uitgewischt. ' 1 2 6 

Die relatie tussen strafbaarstelling van belediging en het voorkomen van eigenrichting 
geldt ook buiten de context van het duel. ïn het algemeen lijkt te gelden dat de maat
schappelijke rust het wenselijk maakt bejegeningen te voorkomen die 'den getroffene 
reeds ter handhaving van zijn maatschappelijke positie anders licht tot eigenmachtige te
genmaatregelen zouden kunnen nopen/ 8 2 ' ' N o g in 1978 motiveerde de Nederlandse 
wetgever het vasthouden aan art. 266 Sr (eenvoudige belediging) met de overweging dat 
door strafrechtelijk optreden voorkomen kan worden dat de beledigde zich op de dader 
wreekt. 1 2 8 *[B]elediging is meer dan een gering strafrechtelijk vergrijp met een eenvou
dige delictsomschrijving', aldus de criminoloog Nagel in een ietwat overdreven, maar 
daarom niet minder fraaie formulering, 

[zij] ligt op de bodem van talloze kluwens van fysieke gewelddadigheid [en] maakt deel uit van 
het mycelium waar zwammen van ernstige misdaad uit opschieten.129 

Geheel in lijn daarmee concentreert de fighiing words-doctrine van het Amerikaanse 
recht zich op het soort persoonlijk beschimpingen waarvan te verwachten is dat z i j , wan
neer ze in directe confrontaties gericht worden tot een doorsnee burger, deze gemakkelijk 
tot gewelddadige reacties kunnen provoceren. 1 3 0 Het gaat dus met name om eenvoudige 
beledigingen van het grovere soort: 3 3 1 pure scheldwoorden (schooier, 1 3 2 spleetoog, te-
ringjood, zwartjoekel, 1 3 3 e tc ) , geritualiseerde beschuldigingen (stronthapper, bi l lenzui-

123 Chaplinsky v. New Hampshire, 315 U.S. 568 (1942), 571/2. 
124 Zie Cohen v. California, 402 U.S. 15 (1971), 20 en Gooding v. Wilson, 405 U.S. 518 (1972), 523/4, 
125 Vergelijk de bespreking van criminal libel in Garrison v. Louisiana, 379 U.S. 64 (1964) op 67-70, 
126 Smidt (1891), p. 413. Vgl. p. 415. 
127 Noyon/Laiigemeijer (1947), aant. 3 op titel XVI. Zo ook bijv. Bliss (1933), p. 61, die steun voor deze op

vatting vindt ïn het 18e eeuwse Romeins-Hollandse recht, met name in Hubers HEEDENDAEGSE RECHTS-
GELEERTHEYT (1742). 

128 TK 1970/71, 11249, nr. 3, p. 13R. 
129 Nagel (1980), p. 360. 
130 Vgl. Cohen v. California, 403 U.S. 15 (1971), 20. De test die het SC hanteert is of er woorden gebruikt 

zijn die 'men of common intelligence would understand [to be] likely to eanse an average addressee to 
fight; Zie Chaplinsky v. New Hamsphire, 315 U.S. 568, 573. 

131 Zie Feinberg (1985), p. 221-225. 
132 HR 22 december 1981, NI 1982, 372, RR 35. 
133 Vgl. Rb A'dam 26 apri! 1985, RR 90. 
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gei% parasiet, etc.) of symbolische claims van dominantie en verwensingen (lik m ' n reet, 
fuck you, hitier had jull ie allemaal dood moet maken, 5 3 4 e tc) . Zulke beledigingen val
len buiten de dekking van het grondrecht op vrijheid van meningsuiting, voorzover zij 
geen deel uitmaken van enige dialoog of conversatie, maar enkel wapens zi jn , die in 
woede naar het hoofd van de tegenstander geslingerd worden, louter met het doel leed 
toe te brengen of een gevecht uit te lokken . 5 3 5 

De reden voor het strafbaar stellen van zulke beledigingen is net als in Nederland dat 
daardoor eigenrichting, dat w i l eigenlijk zeggen: de ordeverstoring die verbonden is met 
directe wraakneming, voorkomen kan worden. Die rechtvaardiging knoopt aan bij het ver-
mogen van zulk soort beledigingen om degene tot wie ze gericht zijn tot razernij te bren
gen en beperkt strafbaarstelling tot die situaties waarin directe wraak een reële mogelijk
heid is s 

Maar is die rechtvaardiging eigenlijk niet nogal eigenaardig? Natuurlijk zijn zulke uitla
tingen uitermate grof, E n inderdaad zal de redelijke burger die in een directe confrontatie 
zulke beschimpingen over zich uitgestort krijgt in veel gevallen waarschijnlijk rood aanlo
pen en de adrenaline door z 'n aderen voelen gieren. Maar is het desalniettemin niet 
vreemd om zulke beledigingen te verbieden op grond van de overweging dat de aangespro
kene er anders wel eens met geweld op zou kunnen reageren? Die motivering lijkt haast te 
veronderstellen dat burgers eigenlijk weinig te verwijten valt wanneer zij erop los gaan 
slaan ais zij scheldwoorden naar hun hoofd geslingerd krijgen. Ligt het niet meer voor de 
hand om te accentueren dat gewelddadige reacties ontoelaatbaar zijn en het te laten bij het 
bestraffen van de agressieve burger die zich niet weet te beheersen? Is bovendien de 
fighiing words-docïïïm niet *a hopeless anachronism that canonizes the macho code of 
barroom brawls '? 3 3 6 Ze is in ieder geval oneerlijk. 1 3 7 Ze houdt namelijk geen rekening 
met het feit dat bepaalde categorieën burgers (lichamelijk gehandicapten, vrouwen, indivi
duele leden van gediscrimineerde minderheden die zich geplaatst weten tegenover een 
groep vijandige treiteraars) meestal niet in staat zullen zijn om gewelddadig te reage
ren 1 3 8 en maakt dus juist van die kwetsbare groepen loslopend wi ld voor venijnige haat-
spuwers. 

8, Aanstoot! krenking en vernedering 

Er bestaat echter een alternatieve rechtvaardiging van de regulering van fighiing 
wordsm Die rechtvaardiging start juist bij het besef, dat de verontwaardiging en 

134 Vgl. Richard Stein die verhaalt hoe hij in Chïcago meeliep in een joodse begrafenisprocessie dse een tot 
wachten gedwongen chauffeur ertoe bracht woedend te schreeuwen dat Hitier al dse godvergeten joden af 
had moeten maken. Stein sleurde naar eigen zeggen de man uit z'n auto sloeg hem in elkaar. Zie Kok 
(1984), p. 14/5, 

135 Ik gebruik hier de omschrijving van Tribe (1988), p. 837/8. Vgl, White, concurring in RA.V. v. Si. PauL 
1992 U.S. LEXIS 3863, 41 ('Fighting words are not a means of exchanging views, rallying supporters, or 
registering a protest; they are direeted against individuals to provoke violence or to inflict injury,') Het 
lijkt me evident dat de uitlatingen van de Goerees niet onder deze categorie vallen. Marcel Möring, die 
naar eigen zeggen de jongen die een blaadje van de Goerees bij hem in de bus deed achtervolgde en voor 
z'n kop sloeg (Oomens en Schencke (1994)), is zo bezien gewoon een woesteling en een driftkikker. 

136 SuHivan (1992a), p. 42; vgl Sulüvan (1992b), p. 40ML 
137 Vgl. Matsuda (1989), p. 2356, n. 191. 
138 Vgl. Greenawalt (1995), p. 52. 
139 Zie de prachtige analyse van Feinberg (1985), pp. 91/2 en 226-236. Vgl. voor een verwante behandeling 
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woede die dergelijke beledigingen op kunnen wekken geen fysieke agressie recht
vaardigen, en dat de redelijke burger in een democratie, uitzonderlijke omstandigheden 
daargelaten, zijn toevlucht niet tot geweld mag nemen. Z i j voegt daar echter aan toe dat 
die hevige frustratie soms niet alleen begrijpelijk is , maar ook terecht, en dat er daarom 
tegemoetkoming geboden moet worden. De overweging die daaraan ten grondslag ligt is 
dat van burgers niet verwacht kan worden dat zij zomaar, zonder meer, de schier 
ondraaglijke kwell ing van zulk aanstootgevend wangedrag ondergaan. W e bieden de 
burger die zichzelf moet weten te beheersen soelaas, aldus die gedachtegang, door dat 
soort grove beledigingen te verbieden, Het verbod is dan niet meer gebaseerd op 
openbare orde overwegingen -- de geëigendheid van beledigingen om gewelddadige 
reacties uit te lokken — maai* op het voorkomen van krenking. Het kwaad dat voorkomen 
of gecompenseerd moet worden is nu de ondraaglijke frustratie die zou resulteren uit het 
vrijlaten van dergelijke beledigingen in omstandigheden waarin gewelddadige vergelding 
verboden is, dan wel onmogelijk of onverstandig of in strijd met de heersende fatsoens
opvattingen. 

Het voordeel van deze benadering is niet alleen dat zij als het ware extra onderstreept 
dat geweld geen aanvaardbare respons is, maar vooral dat zij niet lijdt aan de aan het 
eind van de vorige paragraaf genoemde oneerlijkheid, Zi j kan recht doen aan de ver-
scheidenheid van reacties die in het bijzonder ook grove racistische beledigingen kunnen 
oproepen. Niet alleen heftige verontwaardiging en de daarmee verbonden neiging om ra
zend te worden en de aanval te kiezen worden erdoor gedekt, maar ook de machteloze 
woede, de angst en de vernedering die mensen ertoe kunnen brengen juist weg te vluch
ten of in hun schulp te kruipen. 

Besprekingen van racistische belediging suggereren ten onrechte wel eens dat zulke 
beledigingen louter een kwestie van grof taalgebruik zi jn, van obscene en vulgaire 
taak 1 4 0 In Beauharnais v\ Illinois rechtvaardigde rechter Black zijn dissent bijvoorbeeld 
met de overweging de vrijheid van meningsuiting ernstig zou lijden als iedere preek of 
ieder pamflet nageplozen kon worden op het gebruik van 'naughty w o r d s \ 3 4 3 E n ook 
rechter Decker deed het in zijn arrest in de Skokie-zaak voorkomen alsof het kwalijke 
van racistische beledigingen schuilt in hun karakter van onbehouwenheid; 

The Firsi Amendment does not permit the government to restrici discussion of such sensitive 
and ernotion charged public issues to the sanitary prose of legal and sociai sciences technical 
jargon.142 

Maar dat is uiteraard een forse vertekening van het karakter van racistische beledi
gingen. Die vertekening wordt er niet minder om als we ons tot grove scheldwoorden be
perken. Gebruik makend van de termen die Feinberg daarvoor gesmeed heeft: scheld
woorden zijn geen kakofemismen, maar dysfemismen. 1 4 3 Het zijn termen die aversie, 

Greenawalt (1995), p. 53/4. 
140 Vgl. in dit verband ook Moran (1992), p. 14394440. 
141 343 U.S. 250, 273. 
142 Collin v. Smith* 447 F. Suppl. 676, 691. 
143 Feinberg (1985), p. 251-258. Een kakofemist doet het omgekeerde van de eufemist: hij gebruikt aanstoot

gevende en oneerbiedige substituten voor neutrale termen. Hij schijt en neukt in plaats van te vrijen en 
naar het toilet te gaan. Een dysfemist is iemand zijn woorden zo kiest dat ze zijn afkeer of minachting je
gens de daarmee aangewezen zaken of personen tot uitdrukking brengen. Hij praat over zwartjoekels en 
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antipathie of minachting uitdrukken jegens de personen die erdoor worden aangeduid. 
Het zijn geen ongemanierde, vulgaire of platte vormen,144 maar smadelijke, verne
derende of onterende inhouden. Ze geven dan ook geen aanstoot omdat ze onbeleefd zijn 
en van een gebrek aan manieren getuigen, maar omdat ze een boodschap van haat, 
vijandigheid of minachting overbrengen, 1 4 5 

A l s inderdaad juist is dat racistische scheldwoorden krenken door de boodschap die ze 
overbrengen, dan moet geconcludeerd worden dat de hierboven aangeduide rechtvaardi
ging van hun regulering een ruimere strekking heeft en ook nettere verpakkingen van die 
boodschap insluit, A l s racistische fighting words zijn in die zin al die uitingen te be
schouwen die de strekking hebben dat je enkel en alleen omdat je van een bepaald ras 
bent niet of niet volledig meetelt, een geringere status hebt, geen volwaardig persoon 
bent, dat je verachtelijk bent, een beest, een hond, een parasiet, en dat je dus ook niet het 
respect en de behandeling verdient die mensen normaal gesproken toekomen. Naai' rede
lijkerwijs verwacht kan worden zullen zulke beledigingen precies het soort emoties en 
reacties oproepen waar de zo uitgelegde fighting words-èoctrim zich tegen keert; veront
waardiging, ingehouden woede, angst, onveiligheid, een gekrenkt eergevoel door het ge
toonde gebrek aan respect voor je waardigheid, ergernis, schaamte, vernedering en soms 
ook twijfel aan eigenwaarde en verlies van zelfrespect, met alle gevolgen van dien voor 
je sociale functioneren, 1 4 6 

Natuurlijk zullen grove racistische scheldwoorden in veel contexten de boodschap 
extra hard laten aankomen. Maar een ijzige geformuleerde minderwaardigverklaring kan 
dezelfde uitwerking hebben. Mogel i jk zelfs een veel heftigere; hoe beheerster de bood
schap verwoord, des te meer reden om aan te nemen dat het niet enkel een opwell ing 
van irritatie betreft, maar een gevestigde overtuiging waarachter een vastberaden wi l 
schuil gaat om woorden In daden om te zetten. 

Wat dat betreft is het onzinnig om een onderscheid te maken tussen het zwaaien met 
hakenkruisen enerzijds en het verkondigen van de politieke filosofie van het nazisme an
derzijds, door de eerste als 'gratuitous N a z i symbolism' aan te merken, dat w i l zeggen; 
als onnodig grievende vonn om een bepaalde politieke boodschap te verpakken. 1 4 7 Net 
zo onzinnig is de poging om een onderscheid te maken tussen wei reguleerbare racisti
sche beledigingen en niet reguleerbare, want 'polit ieke' uitingen van racisme, haat en on
verdraagzaamheid 5 4 8 respectievelijk tussen uitingen die aanstootgevend zijn en sociaal 

gleuven in plaats van over gekleurde mensen en vrouwen, Feinberg wijkt dus (overigens bewust) af van 
het gangbare taalgebruik en introduceert de term kakofemisme als het antoniem van eufemisme, (Vgl. id., 
p, 208-210, waar bij de term 'dysfemisme* nog in de traditionele betekenis gebruikt). 

144 Zoals het Suprème Court stelde in RAM, v. St. Paul, 1992 U.S. LEXIS 3863, 15: 'Fighting words are [...] 
analogous to a noisy sound truck: Each is [...] a "mode of speech," used to convey an idea.' 

145 Het begrip 'aanstoot' gebruik ik in navolging van Feinberg (1985) ter aanduiding van de zeer heterogene 
verzameling van onplezierige mentale toestanden: louter hinderlijke ervaringen, verveling, ergernis, wal
ging, afschuw, (plaatsvervangende) schaamte, verlegenheid, vernedering, teleurstelling, kwetsing, frustra
tie, verontwaardiging, woede, angst, etc, Feinberg onderscheidt tussen 'offensive nuisances merely' en 
'profound offense*. Tenzij uit de context het tegendeel blijkt heb ik, als ik over 'aanstoot' spreek, steeds 
deze laatste categorie op het oog: de diepe aanstoot die resulteert wanneer morele of religieuze gevoelig
heden geraakt worden of wanneer je status als gelijke ontkend wordt, 

146 Vgl. Delgado (1982), p, 135-149 en Matsuda (1989), p, 2336-2338, Voor een autobiografisch relaas over 
de sociale destruetiviteil waar zulke gevoelens toe kunnen leiden zie McCall (1994). 

147 Zoals opvallend genoeg Feinberg (1985, p. 88/9) doet. 

148 Zie de worsteling van Delgado (1982), p. 176-179. Vgl. White's concur in RA.V. v. SL Paul, 
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van generlei waarde en uitingen die, hoe aanstootgevend ook, een politieke ideologie uit
drukken. 1 4 9 O f zij nu verpakt is als scheldkanonnade of als politiek programma; de 
boodschap blijft hetzelfde, het slachtoffer is in beide gevallen het louter op grond van 
zijn ras uitgekozen mikpunt en het is niet zonder meer te verwachten dat de intensiteit 
van de psychische uitwerking afhankelijk zal zijn van de wijze waarop zij is aangekleed. 

De analyse van de fighting wörds-doctr ine levert zo een interessante rechtvaardiging 
op voor de strafbaarstelling van racistische haatspuwerij. Maar wat haar kracht Is, lijkt 
tevens haar zwakte: zij vindt in het voorkomen van krenking of mentaal lijden de grond 
voor regulering. Zoals Ik al in hoofdstuk 3 heb proberen te laten zien, is dat problema
tisch omdat daarmee de deur wordt open gezet voor het reguleren van allerlei uitingen 
waarvan we zeker weten dat ze vrij gelaten moeten worden, Ki jken we nog eens terug 
naar het startpunt van de fighting word$-a.m\y$e, dan blijkt bijvoorbeeld dat de klasse 
van beledigingen die het meest geëigend Is heftige verontwaardiging en razernij te gene
ren, niet gevormd wordt door grove scheldwoorden, maar door uitingen die erop gericht 
zijn de dingen die voor de beledigde partij heilig zijn (voorwerpen van religieuze ver
ering, het vaderland, de nationale vlag, etc.) door het slijk te halen of aan minachting 
prijs te geven. I M Ï Z o komt het probleem van het vijandige publiek in een monsterlijk 
gedaante terug, als het probleem namelijk van het moreel verontwaardigde of op zijn re
ligieuze tenen getrapte publiek. 

Dat was ook een van de belangrijkste ponten uit het arrest van de appèlrechters in de 
Skokie-zaak; 

It would be grossly insensitive to deny, as we do not, that the proposed demonstration would 
seriously disturb, emotionally and mentally, at least some, and probably many of the Village's 
residents. The problem with engrafting an exception [..,] for such situations is that they are in
distinguishable in principle from speech that "invite[sl dispute, ... induces a condition of unrest, 
creates dissatisfaction with conditions as they are, or even stirs people to anger/' [...] it is per
fectly clear that a state may not "make criminal the peaceful expression of unpopular views." 
Likewise, "mere public intolerance or animosity cannot be the basis for abridgement of these 
constitutional freedoms." Where, as here, a crime is made of a silent march, attended only by 
symbols and not by extrinsic conduct offensive in itself, we think the words of the Court in 
Street v. New York [...] are very much on point: "[A]ny shock effect ... must be attributed to 
the content of the ideas expressed. It is firmly settled that [...] the public expression of ideas 
may not be prohibited merely because the ideas are themselves offensive to some of their hea-
M » r c " 1 5 i 

Daarom ook Is de interpretatie die de Nederlandse rechter aan art. 137c Sr gegeven heeft 
(zie hoofdstuk 3, §§ 7-11) in strijd met de vrijheid van meningsuiting. En daarom was 
het ook terecht dat de door St. Paul uitgevaardigde verordening in RA,V. v, St. Paul on
grondwettig werd verklaard (zie hoofdstuk 5, § 4) — zij het om een andere reden dan het 

1992 U.S. LEXIS 3863, p, 44 n. 10 ('burning a cross on someone's lawn' versus 'burning a cross at a 
political rally'). 

149 Vgl. Walker (1994), p. 6-7. 
150 Feinberg (1985), p. 222-4. 
151 Collin v. Smith, 578 F. 2d 1197, 1206 (mijn cursivering). Geciteerd worden achtereenvolgens Termituello 

v, Chicago, 337 U.S. 1, 4, Edwards v. South Carolina, 372 U.S. 229, 237, Coaies v. City of Cincinnati, 
401 U.S. 61.1, 615 en Street v. New York, 394 U.S. 576, 592. 
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Suprème Court daar aanvoerde. Die verordening stelde straf op het doen van uitingshan
delingen waarvan men weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat ze in anderen 'anger, 
alarm or resentment* oproepen wegens hun ras, godsdienst of geslacht. Dat is een veel te 
ruime strafbaarstelling, die ook degene raakt die D A S LïEBESKONZïL in roulatie brengt of 
D E D U I V E L S V E R Z E N uitgeeft Het loutere feit dat uitingshandelingen gekwetste gevoelens, 
wrevel of verontwaardiging produceren kan een strafbaarstelling niet rechtvaardigen. 

Libertaristen beschrijven hate speech graag In zulke algemene termen: als uitingen die 
diepe verontwaardiging oproepen bij anderen wegens hun ras of re l ig ie . 3 5 2 Daardoor 
wordt hun pleidooi tegen strafbaarstelling een kwestie van scoren voor open d o e l / 5 3 Ik 
geloof echter dat er redenen zijn om racistische fighiing words (in de ruime, hierboven 
omschreven zin) als speciale categorie te behandelen, Die redenen knopen aan bij het aan 
het slot van § 3 gemaakt dekkingsargument. Ze halen de specifieke boodschap naar vo
ren die zulke beledigingen overdragen een boodschap die een aanval inhoudt op je 
menselijke waardigheid, die je als mikpunt niet kunt aanvaarden zonder je mens-zijn te 
verloochenen en die derhalve radicaal in strijd is met de achterliggende rechtvaardiging 
van de vrijheid van meningsuiting, Het is het unieke karakter van die boodschap dat de 
basis levert voor het maken van een principieel onderscheid tussen het geval waarin de 
kwetsing veroorzaakt wordt door het zwaaien met een hakenkruis en de gevallen waarin 
katholieken zich opwinden over de wijze waarop hun goden worden voorgesteld of mos
lems zich kwaad maken over beledigingen van hun profeet, Al leen voorzover de kren
king veroorzaakt wordt door zulke ontoelaatbare boodschappen, is regulering gerecht
vaardigd. De logische variant van het hellend vlak argument waar de Skokie-rechters in 
het net gegeven citaat op steunen, is met andere woorden niet steekhoudend. Ik wil dat 
hieronder proberen aannemelijk te maken. 

O m te beginnen staat bulten ki j f dat geestelijk leed een werkelijk kwaad is. Ook het 
Amerikaanse recht erkent dat het vermogen van uitlatingen om geestelijk leed te veroor
zaken een reden kan zijn voor hun regulering. Bedreiging, bijvoorbeeld, mag alleen al 
vanwege de mentale marteling waar ze het slachtoffer aan onderwerpt, verboden wor
den, 1 3 4 W e kunmn daarbij bijvoorbeeld denken aan de in § 4 van hoofdstuk 5 genoem
de succesvolle vervolging van Robert Viktora op grond van een federale wet die het ver
bood om door bedreiging of Intimidatie een ander af te houden van het genieten van fe
deraal gegarandeerde rechten.'*5 Hetzelfde geldt met betrekking tot racistische of sek
suele intimidatie op de werkplek. 1 3 6 In het beledlgingsrecht is bovendien aanvaard dat 

152 Zie bijv. Walker (1994), p. 8-9 en zelfs Cohen (1993), p„ 25. De gewoonte om discriminerende menings
uiting als 'offensïve speech' op hetzelfde niveau te plaatsen als 'onpopulaire' of 'dissidente* of 'onbeta
melijke' meningsuiting is überhaupt wijdverbreid. Vgl. in dit verband ook de kritiek van Fish (1992), p. 
240. 

153 Overigens moet daarbij meteen aangetekend worden dat voorstanders van regnlering ook vaak de moeite 
niet nemen het doel te verdedigen. De voorgestelde reguleringen van hate speech zijn doorgaan zo uitzon
derlijk ruim geformuleerd, dat de libertaristisehe reactie inderdaad de enig juiste lijkt. Zie voor een voor
beeld hoofdstuk 6, § 7, n. 177. 

154 Vgl. Greenawalt (1989), p. 90-91. Anders Fried (1991), p. 241-2, die echter vergeet dat een bedreiging 
niet minder laakbaar wordt als achteraf blijkt dat het wapen ongeladen was. 

155 United States v. J.HJH, 22 F, 3d 821 (8th Circ., 1994). 
156 Vgl. Meritor Sav. Bank v. Vinson, 477 U . S . 57 (1986), met name 63-67: de werkgever heeft ingevolge 

Title VII van de Civil Rights Act 1964 de wettelijke plicht om naar vermogen 'harassment that, white not 
qffecting economie henefits, creates a hostile or offensive working environment' te voorkomen. (Mijn 
cursivering). Zie ook Browne (1991), 
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burgers compensatie kunnen vorderen voor de 'persona! humiliation, and mental anguish 
and suffering' die ze als gevolg van aanrandingen van hun goede naam hebben ondervon
den. 3 5 7 Het Amerikaanse burgerlijk recht erkent überhaupt dat 'the intentional infliction 
of emotional distress', ook wanneer zij slechts door middel van verbale uitingen 
geschiedt, een onrechtmatige daad op kan leveren. 1 5 8 Zelfs de oorspronkelijke formule
ring van fighting words is met die conclusie in overeenstemming; 'words [...] which hy 
their very utterance inflict injury or tend to incite an immediate breach of the peace / 1 5 9 

Kijken we vervolgens meer in het bijzonder naar racistische intimidatie op de werk
plek-(of naar bedreiging; daarvoor geldt hetzelfde), dan is het zonneklaar dat, anders dan 
de Skokie rechters suggereren, het voorkomen van mentaal lijden ook een reden voor re
gulering kan zijn als dat lijden veroorzaakt wordt door de boodschap die door de uitla
tingen wordt overgebracht. 1 0 0 Werknemers kunnen er aanspraak op maken om gevrij
waard te blijven van werkomstandigheden die beheerst worden door discriminerende inti
midatie, spot en belediging, 1 6 1 Dat recht kan niet anders geïnterpreteerd worden dan als 
een recht op bescherming tegen de mentale kwel l ing die veroorzaakt wordt door bepaal
de boodschappen. Dat was ook de uitkomst van de analyse van racistische fighting 
words: zulke grove beledigingen worden gekenmerkt door de boodschap van haat, vijan
digheid of minachting die ze overbrengen Cjij bent een verachtelijk schepsel en een 
menselijke behandeling onwaardig'), Het is die boodschap die geacht kan worden men
taal lijden te veroorzaken en het is die boodschap die zulke uitingen in termen van vrij
heid van meningsuiting zonder enige waarde laat z i j n . 3 6 2 De aanstootgevendheid van 
ideeën kan dus, ondanks de in de Amerikaanse rechtspraak en literatuur tot een soort 
mantra uitgegroeide bewering van het tegendeel, 1 6 ' wel degelijk een reden zijn voor 

157 Gertz v. Welch 418 U.S. 323 (1974), 350. 
158 Zie Prosser/Keeton (1984), p. 57-60 en Delgado (1982), p. 153-158. Zie echter Hustler Magazine v, Fal-

well, 485 U.S. 46 (1988), 50: public figures kunnen er geen aanspraak op maken gevrijwaard te blijven 
van 'speech that is patently offensive and is intended to inflict emotional injury7 als die uitingen niet te
vens 'defamatory falsehoods' bevatten die met boos opzet geuit zijn, 

159 Chaplinsky v. New Hampshire, 315 U.S. 568 (1942), 572. (Mijn cursivering). Maar zie Note (1993) over 
de lotgevallen van de inflict injury-Xsk. van de Chaplinsky-mtspmak, Dat die lotgevallen anders dan Note 
(1993) suggereert, niet uitsluiten dat de m/wry-tak nog springlevend is, wordt overigens geïllustreerd door 
de behandeling die de fighting wonis-doctr'me krijgt in de concurring opinies van White en Stevans in 
RA.V. v. St. Paul, 1992 U.S. LEXIS 3863, 62-3, 94-95, 

160 Thomsons argument (1990, p. 253-257) dat er niet zo iets kan bestaan als een claim om gevrijwaard te 
blijven van "belief-mediated distress' is niet overtuigend, Onaangename mentale toestanden vormen hoe 
dan ook een kwaad en mensen hebben er belang bij zulke kwaden te vermijden — hetgeen uiteraard niet 
uitsluit dat het belang dat mensen erbij hebben om de handelingen te verrichten die dat mentale leed ver
oorzaken veel zwaarder kan wegen. In mijn behandeling laat ik me dan ook inspireren door het afwe
gingsmodel van Feinberg (1985, p. 1-96), waarin de ernst van de aanstoot, begrepen in neutrale psycho
logische termen en gecorrigeerd op abnormale overgevoeligheden, afgewogen wordt tegen de redelijkheid 
van het aanstootgevende handelen, afgemeten aan de persoonlijke en maatschappelijke waarde ervan en 
de beschikbaarheid van gelijkwaardige niet-aanstootgevende alternatieven, 

16! Het Supreme Court heeft bepaald dat de Amerikaanse anti-discriminatiewetgeving (Title VII van de Civil 
Rights Act 1964) een dergelijk recht creëert, Zie Meritor Saw Bank v, Vinson, 411 U.S. 57 (1986), 65, 

162 Dat was ook het oordeel van de vierkoppige minderheid die zich achter White's concur schaarde in 
RA.V. v. St. Paul, 1992 U.S. LEXIS 3863, 42-43 (vgl. 54): zulke beledigingen zijn 'expressive conduct 
that [...] is evil and worthless in First Amendment terms', Overigens liet White zich niet uit over welke 
beledigingen hij in die zin als fighting words aan zou willen merken. Wel is duidelijk dat hij een veel 
engere klasse op het oog had dan ik. Zie 43 n. 10: 'Burning a cross at a political rally would almost cer
tainly be protected expression.1 

163 Vgl. Texas v. Johnson 491 U.S. 397 (1989), 414. Feinberg (1985), p. 39; Dworkin (1996), p. 206 en 225, 

281 



regulering. 
Maar zoals gezegd kunnen ideeën niet louter omdat ze aanstoot geven van de markt 

worden geweerd, (i) Mensen moeten i e v e de V V D ! ' kunnen roepen en kunnen schrijven 
dat het goed is voor Nederland dat het stelsel van sociale zekerheid eindelijk wordt afge
broken, hoe diep de verontwaardiging ook mag zijn die zulke uitingen bij bijstandsmoe
ders en sympathisanten van groen-links oproepen, (li) Mensen moeten ook kunnen ver
kondigen dat het in het leven om seks, drugs en rock 'n roll gaat en dat zij christenen en 
islamieten maar bijgelovige domkoppen en angstige fatsoensrakkers vinden, (iii) Ze moe
ten ook kunnen preken dat Jezus liefde is en dat pornoconsumenten en homo's zondaren 
zijn en dat vrouwen zich niet met politiek moeten bemoeien. Het lijkt me dat geen van 
de mensen die aanstoot nemen aan zulke opmerkingen bescherming tegen krenking kan 
claimen ook niet als hij op de werkplek met zulke uitlatingen wordt geconfron
teerd, 1 6 4 Van burgers in een democratie kan verlangd worden dat ze zulke verbale be
stokingen verdragen. 

Neem nu echter iemand die zijn joodse of Turkse collega's steevast ' H e i l Hi t ier ' naar 
het hoofd slingert en bij iedere discussie over criminaliteit en drugs vertelt dat ais het 
aan hem lag ai die buitenlanders al lang op grote boten de zee op waren gestuurd. De 
krenking of verontwaardiging die zulke uitingen bij de mikpunten ervan veroorzaken is, 
denk ik, een vorm van aanstoot waarvan je kunt zeggen dat van burgers in een demo
cratie redelijkerwijs niet verwacht kan worden dat ze die zomaar over hun kant laten 
gaan. 

De vraag is natuurlijk waarom dat zo zou zijn. Waarom zou de krenking die resulteert 
uit racistische boodschappen van haat en minachting wel , en de krenking die resulteert 
uit die andere boodschappen geen reden voor regulering leveren? 

Het verschil kan niet te maken hebben met de intensiteit van het leed dat ze veroor
zaken. Er zijn natuurlijk we! redenen om te verwachten dat racistische beledigingen een 
bijzondere uitwerking hebben, Met name vanwege de speciale gevoeligheden van groe
pen die het slachtoffer van discriminatie zijn en voor wie vernederingen en andere bl i j 
ken van minachting dagelijkse kost zijn. Wat dat betreft zijn racistische beledigingen in
derdaad uniek: de geestelijke schade die erdoor veroorzaakt wordt is, naar verwacht kan 
worden, aanzienlijk, Maar er zijn bijvoorbeeld ook redenen om te verwachten dat streng 
religieuze mensen zich vaak in hoge mate machteloos gekrenkt zuilen voelen door wat in 
hun ogen godslasterlijke uitingen zijn. We zagen in hoofdstuk 3 ook a l , dat degene die 
de staat Israël verwijt dat hij z ich schuldig maakt aan nazi-praktijken, kan en moet weten 
dat hij veel joodse mensen afschuwelijk treft. En stel dat radicale republikeinen uit pro
test tegen de monarchie oranje wimpels met beeltenissen van prins Wil lem-Alexander 
gaan verbranden: voor vaderlandslievende koningsgezlnden zal dat nauwelijks te verdra
gen zijn. 

Walker (1994), passim. 
164 Uiteraard wordt het iets anders als het motief boosaardig is, als personen speciaal uitgezocht worden voor 

een systematische krenking van hun gevoeligheden. De jongens op kantoor die iedere dag weer hun zwar-
te-kousencollega opzoeken en hem obscene karikaturen van Jezus aan het kruis laten zien louter omdat zij 
plezier beleven aan de woede en vertwijfelde gekrenktheid die hun slachtoffer dan oven/alt, maken zich 
schuldig aan uiterst laakbaar handelen; handelen waarvan men weet dat het ernstig krenkt en waarvoor als 
enige rechtvaardiging gegeven kan worden dat het zo geinig is om iemand tot wanhoop te drijven. Racis
me is natuurlijk niet de enige vorm waarin menselijke verdorvenheid zich uit. 
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Het verschil zit hem dos niet in de intensiteit. Het lijkt me bovendien onverstandig om 
het verschil te zoeken in de mate van redelijkheid van de aanstoot. Daar is op het eerste 
gezicht wel iets voor te zeggen. Hoewel het zonder meer redelijk is om aanstoot te ne
men aan uitlatingen die jou buiten het menselijk ras plaatsen, kan men zich in het licht 
van het feit van plural isme 1 6 5 afvragen of het niet gewoon onredelijk is om aanstoot te 
nemen aan uitlatingen die je heiligste overtuigingen door het slijk halen. Maar met name 
waar we spreken over gekrenkte gevoelens die veroorzaakt wordt doordat heilig geachte 
zaken bespot of beklad worden, impliceert het oordeel dat de aanstoot die men daar aan 
neemt misplaatst of onredelijk Is bijna onvermijdelijk een oordeel dat de heilig geachte 
zaken het niet waard zijn vereerd te worden, 1 6 6 Het lijkt me dat de overheid de grootst 
mogelijke terughoudendheid moet betrachten met dat soort oordelen. 

Wat de overheid volgens mij wel kan zeggen is dat het In het licht van de uitgangs
punten van een pluriforme democratie in de gevallen (1), (li) en (iii) onredelijk is van de 
gekrenkte om bescherming te verlangen}61 Hoewel het bijvoorbeeld van de gelovige 
niet onredelijk is dat hij zijn goden vereert, hij moet inzien dat andere, even redelijke 
mensen er anders over kunnen denken en andere goden vereren. H i j zal dus ook moeten 
aanvaarden dat anderen er visies en levenswijzen op na houden die hij als godslasterlijk 
of goddeloos moet veroordelen. Hi j zal zich er ook bij neer moeten leggen dat mensen 
vanuit die afwijkende visie kritiek zullen hebben op zijn zienswijze. Dat ze bijvoorbeeld 
zijn gepreek naïef gekwezel vinden en zijn opvattingen als aanwijzingen zien dat hij niet 
goed bij zijn hoofd is dat hij bijgelovig is of naïef, misleid, bekrompen, bevooroor
deeld, etc. Zi jn verlangen naar bescherming tegen krenking van daarmee verbonden ge
voeligheden is onredelijk, omdat (a) die bescherming slechts te realiseren is door anderen 
te verbieden hun opvattingen te uiten over welke levenshouding gepast is, welke goden 
gehoorzaamd en welke geloofsdogma's gehekeld moeten worden, terwijl (b) niet volge
houden kan worden dat het onredelijk is van die anderen die opvattingen te uiten. 

Het zou alleen onredelijk zijn die opvattingen te uiten als het überhaupt onredelijk 
was dingen te zeggen waardoor anderen gekrenkt worden. Maar in dat geval zonden 
bijna alle controversiële uitingen en bovendien vrijwel alle controversiële handelingen — 
ook de uitingen en gedragingen van de om bescherming roepende persoon onredelijk 
worden. Zulke uitingen of handelingen zullen immers altijd wel iemand kwetsen. 

Het enige alternatief 3 6 8 voor de gekrenkte bestaat eruit het eigen geloof tot het enig 
ware geloof te bestempelen, Maar dan is niet meer de rechtvaardigheidsconceptie die ten 
grondslag licht aan democratische rechtsstaat de standaard voor redelijkheid, maar zijn 

165 Vgl. Rawls (1993), die in navolging van Cohen (1993a) is gaan spreken over 'the fact of reasonable plu
ralisme', waarmee hij benadrukt dat in vrije samenlevingen niet alleen verwacht kan worden dal er een 
veelheid van levensbeschouwingen en opvattingen tot ontwikkeling zal komen, maar ook 'that among the 
views that develop are a diversity of reasonable comprehensive doctrines' (p. 36), d.w,z. doctrines die 
manieren van leven voorschrijven die in overeenstemming zijn met de eisen van rechtvaardigheid (pp, 
176 n. 2; 193). 

166 Vgl. Feinberg (1985), p. 37. 
167 tk ben me er bewust van dat 'the charge of unreasonableness is commonly a ponderous way to express 

simple disagreement' (Cohen 1993a, p. 286). Hier gebruik ik de term 'onredelijk* ongeveer in de zin van 
Rawls. Redelijkheid is in díe interpretatie een ideaal dat verbonden is met het ideaal van democratisch 
burgerschap (Rawls !993, p. 62). De kern daarvan is: de bereidheid om de wijze waarop je anderen be
handelt te verklaren i n terms each could reasonably expect that others might endorse as consistent with 
their freedom and equality' (Rawls 1993, p. 218). 

168 Aangenomen dat hij niet tot de meerderheid behoort, Zie de volgende noot. 
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geloof. En ook hier zou volgen dat niet alleen meningsuitingen, maar ook alle gedragin
gen die in strijd zijn met zijn waarheid onredelijk krenkend zouden z i j n . 1 6 9 

Z o begrepen komt het verlangen naar bescherming tegen krenking van religieuze ge
voeligheden er uiteindelijk op neer dat de overheid moet garanderen dat anderen zich 
gaan gedragen overeenkomstig jouw religieuze opvattingen. Dat zou een onaanvaardbare 
inbreuk zijn op hun recht op autonomie, Zulke verlangens, die voor hun bevrediging de 
schending verlangen van beginselen van rechtvaardigheid, zijn inherent onrechtvaardig en 
dienovereenkomstig van geen enkele gewicht. 1 ' ' 0 Anders geformuleerd: het eventuele 
belang dat j i j erbij hebt niet op die manier gekwetst te worden is in wezen een belang 
dat anderen zich gedragen overeenkomstig jouw opvattingen over de juiste moraal of re
l igie. Zulke moralistische, 'externe 5 belangen kunnen in de toepassing van het schadebe-
ginsel niet meetellen, Zi j worden overtroefd door het recht op autonomie. 1 7 1 

Een heel ander verhaal wordt het wanneer we overstappen van uitlatingen die religieu
ze gevoeligheden krenken (of politieke gevoeligheden daarvoor geldt denk ik hetzelf
de) naar, in de ruime zin van het woord, 'racistische' uitlatingen. Hoewel de vrijheid van 
meningsuiting moet waarborgen dat er ruimte is voor ideologische strijd - een strijd die 
onvermijdelijk vaak fel, hard en onbetamelijk zal zijn en deelnemers ernstig zal kunnen 
ontstemmen of kwetsen kan zij niet bedoeld zijn uitlatingen te beschermen die tegen 
leden van de gemeenschap zeggen dat ze het niet verdienen om als gelijke behandeld te 
worden en hen daarmee tevens te kennen geven dat hun meningen er uiteindelijk niet toe 
doen en dat het niet nodig is om naar hun grieven te luisteren. Zoals al eerder opge
merkt: dat zijn boodschappen die je niet kunt aanvaarden zonder je mens-zijn te verloo
chenen. B i j ernstig krenkende religieuze kritiek hoeft daarvan geen sprake te zijn, A l s Ie
mand tegen een christen zegt dat zijn godsdienst een absurde vorm van debiel bijgeloof 
is en dat die timmermanszoon gewoon een slome perverseling was die niet twaalf man
nen samenhokte en slappe praatjes verkocht, dan sluit dat geenszins uit dat die persoon 
bereid is het recht van de ander om dat geloof te verkondigen tot de laatste snik toe te 
verdedigen. In zulk soort kritiek wordt met andere woorden het medemenselijke buiten 
de strijd gelaten. In die zin kun je zulke boodschappen wei aanvaarden zonder je mens
zijn te verloochenen, Het is ook denkbaar dat je er zelf zo over gaat denken. Redelijke 
mensen kunmn met betrekking tot dat soort zaken nu eenmaal tot andere overtuigingen 
komen, zo leert de ervaring. Daarmee worden ze in zeker zin misschien wel een ander 
mens (je kunt zulke boodschappen niet aanvaarden zonder je identiteit te veranderen en 
je vroegere ik te verloochenen), maar ze worden niet minder mens, Hoe grof en kren
kend zulke boodschappen ook kunnen zijn, het is in de hier bedoelde zin niet onredelijk 
om ze te verkondigen en daarom is het onredelijk om bescherming te vragen tegen de 
kwetsing die ze veroorzaken, 

Het is daarentegen niet onredelijk om bescherming te vragen tegen de kwetsing die 
veroorzaakt wordt door grove racistische boodschappen. Het uiten van zulke boodschap
pen is gemeten naar de meest fundamentele maatstaf van onze rechtsorde ten enenmale 
onredelijk. Het Is onredelijk om anderen minderwaardig te verklaren en het is onredelijk 

169 Iels dergelijk geldt voor het vulgair-utilistische alternatief dat eruit bestaat te kiezen voor het regime dat 
per saldo de minst gekwetste gevoelens produceert, Zo'n regime zou van de toevallige gevoeligheden van 
de meerderheid de maatstaf voor redelijkheid maken. 

170 Rawls (1971), pp. 30/1; 261. Vgl. Rawls (1993), p. 60-62. 
171 Vgl, Feinberg (1988), p. 55-64 in combinatie met Feinberg (1985), p. 57-60. 
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om je in te zetten voor beleid dat erop gericht is de rechten van anderen aan te tasten. 
O m de woorden te gebruiken die Schafheutle bezigde bij zijn uitleg van het Duitse wets
artikel dat zich (onder andere) tegen discriminerende belediging richt (§ 130 S tGB) ; het 
is onredelijk om medeburgers 

das Lebensrecht als gleichwertigeo Persönlichkeiten in der staatlichen Gemeinschaft bestreiten 
oder sie als imterwertige Wesen behandeln [zu wollen], die den Schutz des verfassungsrechtli
chen Gleichheitssatzes nicht genießen dürften, 1 ' 2 

Uitingen als "Joden verdienen het niet menslievend behandeld te worden' , 'zwarten zijn 
ondermensen" en 'die islamieten moeten ze op boten zetten en de zee insturen* tasten in 
die zin de menselijke waardigheid van de leden van de aangevallen groepen aan, Door 
de mikpunten ervan te behandelen alsof ze moreel gesproken een inferieure statos heb
ben doen ze hen onrecht. 1 7 3 Er is geen enkele aanvaardbare rechtvaardiging te geven 
voor zulk soort uitingen en dus ook niet voor de leedtoebrenging die ze veroorzaken, 5 7 4 

Het feit dat racistische uitingen beschouwd kunnen worden als serieuze uitingen van 'po
litieke' opvattingen of attitudes, doet daar niet aan af, O f het nu gaat om racistische ge
scheld, om het zwaaien met hakenkruisen,..,om het verkondigen van racistische ideolo
gieën of om het ' H e i l Hit ier ' roepen op de werkplek: al die vormen van handelen zijn In 
dezelfde zin en om dezelfde reden hoosaardig en sociaal van generlei waarde m 

A l s het erom gaat een rechtvaardiging te vinden voor een strafbaarstelling van grove 
racistische beledigingen zijn deze overewglngen echter niet voldoende. Het argument dat 
racistische boodschappen eminent onredelijk en sociaal van generlei waarde zijn is eigen
lijk een reprise van het aan het slot van § 3 gemaakte dekkingsargument, Daar bleek 
echter dat dit argument in het licht van de kosten die van strafbaarstellingen te verwach
ten zijn op belangrijke punten gekwalificeerd moest worden, Een nadere afweging is als 
gevolg daarvan onvermijdelijk. Drie punten w i l ik in dat verband aan de orde stellen. 
Er zijn inderdaad goede redenen om de door racistische boodschappen veroorzaakte 
krenking te wil len voorkomen, maar het is ook belangrijk dat de met repressie van me
ningsuiting verbonden risico's zoveel mogelijk worden vermeden, De eerste twee punten 
hebben daarmee te maken. Het is op de eerste plaats van belang om weet te hebben van 
de opvattingen die er onder de burgers leven, Bovendien en dat is punt twee moet 
voorkomen worden dat als gevolg van de eventueel dempende werking van zo 'n straf
baarstelling het maatschappelijk debat over met immigratie van buitenlanders verbonden 

172 Schafheutles (i960, p. 473) formulering van de betekenis van het bestanddeel 'die Menschenwürde ande
rer angreifen' uit § 130 StGB. 

173 Vgl. Altman {1993), p. 309. 
174 Het Duitse wetsartikel § 130 StGB (VolksVerhetzung), dat onder andere straf stelt op het beschimpen of 

aan verachting prijsgeven van anderen op een manier waardoor hun menselijke waardigheid wordt aange
vallen, laat dan ook geen ruimte voor een beroep op 'Wahrnehmung berechtigter Interessen* (vgl. §§ 185-
193 StGB), Het delictsbestanddeel "Angriff auf die Menschenwürde' was volgens de Duitse wetgever vol
doende om te verhinderen dat de strafbepaling zou worden toegepast op politieke, economische of sociale 
discussies. Zie Schafheutle (1960), p. 473. 

175 Bij een ruim begrip van 'ras' is het om van een aanval op de menselijke waardigheid te kunnen spreken 
niet voldoende dat een groep wegens hun ras 'belachelijk' wordt gemaakt (zoals gesuggereerd wordt in 
Rb Den Haag, 4 mei 1994, RR 349). Mensen van een andere afkomst of met een andere 'nationale of et
nische afstamming' kunnen er nu eenmaal gekke gebruiken of rare levensbeschouwingen op na houden en 
er is in beginsel niets op tegen om daar gekscherend over te doen. 
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problemen stil komt te liggen. 
Aan de andere kant van de weegschaal liggen de zaken ook minder eenduidig dan ik 

hierboven heb voorgesteld. Dat brengt me op het derde punt. M e n kan zich afvragen hoe 
ondraaglijk de door racistische meningsuiting veroorzaakte krenking nu eigenlijk is. Het 
is zonneklaar dat in het geval van racistische intimidatie op de werkplek de kwel l ing on
draaglijk zal zijn (aan getreiter op de werkplek kun je nauwelijks ontsnappen), Vee l min
der inzichtelijk is waarom hetzelfde zou moeten gelden voor bijvoorbeeld de gevoelens 
van woede, angst en verontwaardiging die veroorzaakt worden door bijeenkomsten van 
een neo-nazipartij waar je niet gedwongen wordt naar toe te gaan, 

1. O m bij dat laatste punt te beginnen: ik geloof dat een nadere beschouwing van de 
ervaringen van slachtoffers van haatpropaganda duidelijk maakt waarom hun roep om 
bescherming serieus genomen moet worden. 1 7 6 Vanuit het perspectief van het slachtof
fer bezien, is de bedreiging die van het actief optreden van extreem-rechtse individuen en 
groeperingen uitgaat enorm. Discriminerende uitlatingen leveren een voortdurende beves
tiging van het angstige vermoeden dat er overal mensen zitten die geen cent om jou sta
tus geven en je verachten, die je het land uit wallen zetten, je rechten wil len afnemen, en 
jou wat je ook doet als smerig, l u i , misdadig, parasiterend en stinkend zullen blijven be
schouwen, 1 7 7 Het continu voorgehouden krijgen van negatieve spiegels en de niet afla
tende confrontaties met op jouw gerichte haat leiden haast onvermijdelijk tot structurele 
gevoelens van woede, angst, onveiligheid en zelftwijfel. Zulke gevoelens vormen een 
ernstige belemmering voor gezond maatschappelijk functioneren. 1 7 8 Zouden we ex
treem-rechtse groeperingen openlijk laten opereren en de verspreiding van racistische 
haatpropaganda niets in de weg leggen, dan zou met andere woorden een aantal burgers 
de rustige zekerheid moeten ontberen die nodig is om een normaal dagelijkse leven te 
kunnen leiden. 

Natuurlijk is van een wettelijk verbod op racistische belediging niet te verwachten dat 
zij een eind zou kunnen maken aan alledaags racisme, 1 7 9 Maar juist in het licht van de 

176 Zie bijv. Delgado, (1982), Matsuda (1989), Lawrence (1990), Barnes (1992). Uiteraard klinkt die roep om 
bescherming niet uit alle hoeken. Er zijn in Amerika ook zwarte burgers die reguleringen van discrimine
rende uitlatingen juist als beledigend ervaren: alsof zij minder ruggegraat zooden hebben dan blanken en 
niet in staat zouden zijn weerwoord te bieden. Vgl. de in Strossen (1990, p. 485-6) aangehaalde activis
ten, 

177 Een belangrijk aspect van racistische intimidatie op de werkplek lijkt kenmerkend voor racistische intimi
datie überhaupt: 'the analysis cannot carve the [...] environment into a series of discrete incidents and 
measure the harm adhering in each episode. Rather, a holistic perspective is necessary, keeping in mind 
that each successive episode has its predecessors, that the impact of the separate incidents may accumu
late, and that the [...] environment created thereby may exceed the sum of the individual episodes/ (Ro
binson v, Jacksonville Shipyards, Inc., 1991 U.S. Dist. LEXIS 794 (M.D. Florida), gecit. bij Browne 
(1991), 503) 

178 Vgl. Rawls 1971, p. 178/9 (sociale basis van zelfrespect is het belangrijkste primaire goed). 
179 Vaak wordt tegen strafbaarstelling van discriminerende meningsuiting het argument ingebracht dat in de 

woorden van Franlyn Haiman en met kennelijke instemming geciteerd door Raes (1995), p. 31 '[tjhe 
roots of group hatred stretch far bevond the reach of our educational institutions [...] They are interwoven 
with problems of economic wealth and poverty, of political power and powerlessness, of psychological 
insecurity and fear. They will not be solved by writing laws and rules against racist speech.' Maar dat is 
een slecht argument. De bescherming van de waardigheid van het slachtoffer van racistische beledigingen 
kan niet wachten op de oplossing van de sociaal-economische crisis en een verbetering van de mentaliteit 
van de racist. Vgl. Vries (1983), p. 1398, Bovendien is de suggestie dat dit de pretentie van zulke wetten 
zou zijn uit de lucht gegrepen. Uiteraard zou een dergelijke pretentie zot zijn, maar niet zotter dan de ge-
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onuitroeibaarheid van racisme en discriminatie zou strafbaarstelling wel eens een onont
beerlijke compensatie kunnen zijn. Zi j maakt de slachtoffers In ieder geval duidelijk aan 
welke kant de samenleving staat. Zi j brengt de boodschap over dat racistische propagan
da niet getolereerd wordt en dat het slachtoffer z ich kan verzekeren van de steun van de 
gemeenschap, dat hij met andere woorden niet alleen gelaten wordt. E n dat is belangrijk, 
Het is de ultieme angst van mensen om gehaat, veracht en de rug toegekeerd te wor
den, 1 8 0 Daarom kunnen zij door ervaringen met racistische bejegeningen zo uit het lood 
raken en van hun stuk gebracht worden, De daarmee verbonden eenzaamheid de bittere 
ervaring van het op jezelf teruggeworpen zijn — kan makkelijk ondraaglijk worden als de 
gemeenschap openlijk verklaart jouw minderwaardigverklaring te wil len tolereren en ra
cistische haatspuwers niets in de weg te wil len leggen. ' 8 1 

2. Een belangrijke zorg die dan overblijft betreft het risico dat een strafbaarstelling 
een verstommende werking zal hebben op het maatschappelijk debat, Dat risico wordt 
natuurlijk groter naarmate de geformuleerde norm zich makkelijker leent voor oneigen
lijk gebruik, Dat zelfs de eis dat uitlatingen een aanval op de menselijke waardigheid In 
moeten houden in die zin manipuleerbaar is, kan men bevestigd zien in de Duitse recht
spraak inzake § 130 S t G B (een wetsartikel waarin die eis als delictsbestanddeel is opge
n o m e n ) ^ 2 De uitlating 'Soldaten sind alle bezahlte Mörder* — geplakt op een fotocolla
ge die handelde over het thema 'vrede uit christelijk perspectief' — werd bijvoorbeeld 
door het Oberste Landesgericht Koblenz geïnterpreteerd als een aanval op de menselijke 
waardigheid van soldaten. 1 8 3 

Hier geldt echter wat ook al aan het slot van hoofdstuk 6 werd gesteld: uit het feit dat 
misbruik onvermijdelijk is volgt niet dat misbruik onontkoombaar de norm zal worden, 
Een nadere beschouwing van de Duitse jurisprudentie laat ook zien dat er voldoende uit
spraken zijn waarin de Duitse rechter zich juist uitzonderlijk terughoudend toont bij het 
beoordelen van de strafbaarheid van racistische uitlatingen. Het Bundesgerichtshof heeft 
bijvoorbeeld ooit beslist dat het aanbrengen van het symbool van het hakenkruis samen 
met kreten als 'Aus länder raus' en * Juden raus' niet onder de delictsomschrijving van § 
130 S t G B te brengen was. 1 8 4 

Afgezien daarvan: problemen die ontstaan doordat groepen ais 'de soldaten' op die 
manier tegen kritiek beschermd worden, zijn eenvoudig te ondervangen door niet, zoals 
in het Duitse wetsartikel gebeurt, over 'delen van de bevolking ' te spreken, maar door, 
zoals in de Nederlandse bepalingen, de te beschermen groepen te limiteren. 

dachte dat andere problemen die te maken hebben met de verdorven kant van de mens (moord, mishande
ling, belastingontduiking, fraude, diefstal, etc.) opgelost zouden kunnen worden door ze te verbieden. 

180 Matsuda (1989), p. 2338. 
181 Vgl. over de boodschap van uitsluiting die uitgaat van het vrijlaten van racistische meningsuiting: Delga-

do (1982), pp. 141, 147; Note (1988), p. 690 n. 65 en Matsuda (1989), p. 2338. Het kan natuurlijk nog 
erger, zoals in Georgia, South Carolma en Alabama, waar men uit protest tegen de beslissing van het Su
prème Court in Brown v. Board of Education de Confederate Flag weer van de overheidsgebouwen liet 
wapperen. Zie Forman (1991) voor een kritische bespreking van NAACP v. Hunty 891 F.2d 1555 (11 th 
Cir. 1990) waar de Amerikaanse federale rechter oordeelde dat het officiële gebruik van de Confederate 
Flag door Alabama niet in strijd was met de equai proïeeiion-bep&ling van het 14e amendement). 

182 Zie hierboven, noot 174. 
183 Zie Streng (1987), p. 522-3. Zie over de ongrondwettigverklaring van een op § 130 StGB gebaseerde ver

oordeling wegens een autosticker met de tekst 'Soldaten sind Mörder': BVerfG, Beschl. v. 25. 8.1994 - 1 
BvR 1423/92 (3. Kammer), DER STRAFVERTEIDIGER (1994), p. 648-9. 

184 Zie Streng (1985), p. 519-520, 
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Ik ben er wel van overtuigd dat de Nederlandse bepalingen ook in dat opzicht nog te 
ruim zijn. De ^Amerikaanse rechter zou oog in oog met de hier gestelde eis dat uitlatin
gen om voor bestraffing in aanmerking te komen een aanval in moeten houden op de 
menselijke waardigheid, ongetwijfeld oordelen dat een 'waardigheid'-standaard dermate 
subjectief is, dat zij hoe dan ook zal leiden tot het bestraffen van uitingen louter omdat 
zij anderen diep raken. [ 8 5 Dat de neiging daartoe inderdaad groot is werd door ons 
Straatsburgse H o f gedemonstreerd in Otto-Premminger-histitut v. Oostenrijk,]Hb Zoals 
ik in § II van hoofdstuk 3 liet zien, werd in dat arrest immers krenkende religieuze kr i 
tiek gekwalificeerd als uiting van intolerantie en als een inbreuk op mensenrechten. De 
stap naar het beschouwen van zulke kritiek als aanval op de menselijke waardigheid is 
dan hoe ongerechtvaardigd hij ook zou zijn griezelig klein. Mede in het licht van het 
feit dat er in ieder geval in Nederland geen groepen zijn die vanwege hun godsdienst on
derworpen worden aan systematische minderwaardigverklaringen en beschimpingen, zie 
ik daarin een doorslaggevende reden om de strafbaarstelling te beperken tot beledigingen 
die te beschouwen zijn als een aanval op de menselijke waardigheid van door ras (huids
kleur, afkomst, nationale of etnische afstamming) gekenmerkte groepen. Daaronder val
len overigens niet alleen directe minderwaardigverklaringen (/zwarten zijn ondermensen', 
'Marokkanen zijn ongedierte') en uitlatingen die opruien tot een onmenselijke behande
ling van personen wegens hun ras ('Joden moeten worden uitgeroeid*) of die zo 'n behan
deling bill i jken ('Ik zou er geen traan om laten als ze al die allochtonen het land uit zou
den schoppen', s Hit ier had gelijk! ') , 1 8 ' ' maar alle uitingen die ondubbelzinnig te kennen 
geven dat anderen wegens hun ras niet de zorg en het respect verdienen die mensen toe
komen en dus ook uitlatingen die een ondubbelzinnige oproep inhouden om mensen we
gens hun ras te discrimineren. 1 8 8 

Maar ook daarmee is de zorg dat het maatschappelijk debat zal verstommen nog niet 
overwonnen, De gedachtegang die achter die zorg schuil gaat is ongeveer dat burgers die 
hun zegje wi l len doen over maatschappelijke problemen hoe dan ook afgeschrikt zullen 
worden door zulke strafbaarstellingen. Het besef dat er een kans Is om als racist bestem» 

185 Boos v, Barry, 485 U.S. 312 (1988), 322: 'A "dignity" Standard, like the "outrageousness" Standard that 
we rejected in Hustfer, is so inherentïy subjective that it would be inconsistent with "our longstanding re-
fusal to [punish speech] because the speech in question may have an adverse emotional impact on the au-
dience," Hustler Magazine, 485 U. S., at 55/ 

186 Otto-Premminger-Insütut v. Oostenrijk, EHRM 20 september 1994, NJCM-BULLETIN 20-2 (1995), p. 176 
e.v, 

187 Zie Hof A'dam, 27 april 1994, RR 348. Vgl. ook de uitroep van een Engelse voorman van extreem-rechts 
naar aanleiding van een racistische moord: "Dat was er een, nu de rest nog.' Vgl Bindroan (1992), p. 261. 
Vgl. ook HR 29 maart 1983, NJ 1983, 532 ('Eens hij het felle ochtendgloren; wanneer [,.J Joden niet 
meer lopen brallen; en een oost-frontstrijder lastigvallen [...J komt het nationalisme als herboren'). 

188 De daarmee getrokken grenzen worden ook in de Nederlandse rechtspraak erkend. Zie bijv. Hof Amster
dam, 23 december 1996, rolnr. 23-001170-96 (uitlatingen die te beschouwen zijn als welbewuste opging 
om tot uitdrukking te brengen dat bepaalde door ras gekenmerkte groepen minderwaardig zijn) en Rb Den 
Haag, 4 mei 1994, RR 349 (uitlatingen die oproepen tot beperking van fundamentele rechten van mensen 
uitsluitend o.g.v. hun ras), Tegelijkertijd worden echter veel vagere grensstellingen gehanteerd. Het Hof 
Amsterdam legde in de net aangehaalde zaak ook een grens waar uitlatingen beschouwd kunnen worden 
als welbewuste poging mensen wegens hun ras Ín diskrediet te brengen een problematische grens zoals 
al bleek in hoofdstuk 4, § 3, Zie ook hieronder § 9. De rechtbank Den Haag formuleerde een nog ruimere 
norm; een grens is overschreden, waar "Nederlanders opgezet [worden] tegen mensen uit andere culturen, 
door in te spelen op de in de samenleving bestaande angsten voor en onbekendheid met die andere cultu
ren' resp. waar groepen beledigd worden doordat ze 'verdacht' of 'belachelijk' gemaakt worden. 
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peld te worden zou voortdurend in hun achterhoofd meespelen en hen extra voorzichtig 
maken in hun kritiek, Het zal ongetwijfeld ook voorkomen dat mensen die geen racist 
zijn toch vanwege hun uitlatingen met de strafrechter in aanraking komen. Mensen ver
liezen nu eenmaal vaak de nuance uit het oog wanneer zij zaken aan de orde stellen 
waarover zij z ich verschrikkelijk opwinden. E n dat mensen zich opwinden is ook al be
grijpelijk: velen bevinden zich In situaties die zij zelf als uitermate problematisch en uit
zichtloos ervaren. Het belang dat we hebben bij een open, robuust en vrijmoedig debat, 
zo zagen we dan ook de Skokie-rechters betogen (hoofdstuk 7, § 10), staat het niet toe 
dat de overheid hier poogt de bijdragen aan het publieke debat op fatsoen te controleren. 
Racistische beledigingen, zo zou men daar aan toe kunnen voegen, zijn In dat opzicht 
niet anders dan oproepen tot revolutie: zij maken deel uit van betogen over kwesties van 
groot publiek belang en de vrijheid van meningsuiting zou ernstig lijden als iedere rede
voering en ieder pamflet nageplozen kon worden op het gebruik van de in de gewraakte 
zin onbetamelijke u i tdmkkingem 1 8 9 

Het lastige van dit chilling ^ ê ^ - a r g u m e n t is dat het sterk steunt op nauwelijks te 
toetsen empirische veronderstellingen. 1 9 0 Is het aannemelijk dat de vrijheid van me
ningsuiting door zo n regulering zoveel schade zou oplopen? Zoals ai herhaaldelijk opge
merkt mag het inderdaad niet zo zijn dat ontevreden burgers hun grieven niet meer kun
nen uiten. Het nu in Nederland veelvuldig te beluisteren gemopper over 'dat je dat ook 
al niet meer mag zeggen' lijkt erop te wijzen dat het recht op vrijheid van meningsuiting 
langzaam maar zeker de vorm heeft gekregen van 4een privilege voor de verlichte meer
derheid met de getolereerde op vat t ingen/ 3 9 5 Maar dat levert als zodanig geen argument 
tegen een verbod op grove racistische belediging. De toepassing van artt. \31c-e Sr die 
tot die ontwikkeling geleid zon hebben is namelijk niet beperkt gebleven tot zulke onver
bloemd racistische uitlatingen. Integendeel. Het is bovendien denkbaar dat aan die trans
formatie niet zozeer de strafrechtelijke handhaving van art, \31c~e Sr ten grondslag lag, 
maar dat het veeleer de druk van de publieke opinie is geweest die ervoor gezorgd heeft 
dat mensen niet meer durven te zeggen wat ze denken en verongelijkt gaan mopperen. 

Maar als de publieke opinie een dergelijk effect kan hebben, is daannee dan niet aan
getoond dat je geen strafbaarstelling nodig hebt om de slachtoffers duidelijk te maken 
aan welke kant de samenleving staat? Ik betwijfel dat, Ik vermoed dat die verontwaardig
de publieke opinie de strafbaarstelling nodig heeft om zich effectief te kunnen uiten. Ge
geven de beperkte tijd en energie die mensen hebben is het niet te verwachten dat ver
ontwaardiging over specifieke racistische uitlatingen snel vertaald zal worden in een ge
richte communicatieve bestrijding van die uit ingen. 1 9 2 De mogelijkheid om die veront
waardiging de vorm te geven van een roep om vervolging zou daarom wei eens onont
beerlijk kunnen z i j n . 1 9 j O m te voorkomen dat de vrijheid van meningsuiting inderdaad 

189 Vgl. Black, dissenting in Beauharnais v. Illinois, 343 U.S. 250, 273, 
190 Vgl. in dit verband ook Wellington (1979), p. 1110-1116. 
191 Van Ree (1994). 
192 Vgl in dit verband Frommel (1995), p. 410, 
193 Daar zou men tegen in kunnen brengen dat je zo 'the greatest menace to freedom' creëert, namelijk: een 

inert volk. (Brandeis in Whitney: zie hoofdstuk 7, § 5) Immers; een volk dat zich achter de rechter en het 
openbaar ministerie verschuilt verliest zijn weerbaarheid en het vermogen zelf af te rekenen met wat het 
bedreigt. V g l Blasi (1988), p. 674/5 en Van Ree (1994), Maar ik ben er van overtuigd dat veel burgers 
nu eenmaal graag op een bepaalde manier inert zijn; bij voorkeur bezig met hun eigen leven, best bereid 
de goede zaak te dienen, maar dan op de manier die het minste van hun kostbare tijd en energie vergt. De 
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de vorm krijgt van 'een privilege voor de verlichte meerderheid met de getolereerde op
vatt ingen 5 1 9 4 zoo de strafbaarste Hing in kwestie dan uiteraard wel toegespitst moeten 
zijn op extreme vormen van racistische meningsuiting, 

Inderdaad is niet te ontkennen dat ook van zo 'n beperkt verbod een zekere pressie uit 
zal gaan op de burgers om zich voorzichtig uit te drukken, Maar ik zie niet In waarom 
het belang dat mensen erbij hebben om de nuance uit het oog te kunnen verliezen zwaar
der zou moeten wegen dan het belang van gediscrimineerden om gevrijwaard te blijven 
van racistische minderwaardigverklaringen en opruiing, In het licht van de schade die 
grove racistische beledigingen de mikpunten ervan kunnen berokkenen lijkt het me alleen 
maar toe te juichen dat mensen zorgvuldiger zijn bij het formuleren van hun kritiek. 
Beter de strafbaarstelling in het achterhoofd en daarmee de norm dat racistische beledi
gingen ontoelaatbaar zijn, dan wat er daarvoor waarschijnlijk in dat hoofd zat: ondoor
dachte, door angst en frustratie gekleurde oordelen over de status van de als bedreiging 
ervaren g r o e p e n , m 

3. Een belangrijk argument tegen regulering dat dan nog resteert luidt dat als gevolg 
van de strafbaarstelling van grove racistische beledigingen niemand meer kan weten in 
welke mate racistische smümcntQii onder de bevolking leven en wie de echte vijanden 
van de democratie zijn, Dat argument acht ik aanzienlijk sterker, maar toch niet doorslag
gevend. Ik w i l er twee dingen over opmerken, 

(1) De vraag of zulke strafbaarstellingen het vergaren van betrouwbare informatie over 
de onder burgers levende opvattingen verhinderen is weer een empirische kwestie. De 
Nederlandse ervaringen lijken te tonen dat de echte Nazi ' s zich zelfs niet af laten schrik
ken door veel ruimer geformuleerde bepalingen. Het is voor führers-in-spe ook helemaal 
niet leuk om alleen binnenskamers racist te zijn. De Glimmervenen, Frelings en Beaux's 
onder ons zullen dus waarschijnlijk hoe dan ook van zich blijven laten horen. Anderzijds 
is het nauwelijks mogelijk oin uit de electorale steun die racistische partijen krijgen con
clusies te trekken over de mate waarin racistische opvattingen onder de kiezers leven: 
niet iedere CP'86-stemmer is een racist 5 9 6 en omgekeerd Is het niet uitgesloten dat ook 
aanhangers van respectabele partijen racistische vooroordelen koesteren. 5 9 7 

(li) Het karakter van de opvattingen die onder de burgers leven vormt geen statisch 
gegeven en wordt mede beïnvloed door de uitingen van mensen en de maatschappelijke 
reactie daarop. Een wettelijk taboe op grove racistische beledigingen zon een belangrijke 
factor kunnen zijn bij het beperkt houden van de verspreiding van racistische opvattin-

'republikeinse' notie van actief burgerschap is een prachtig ideaal, maar het lijkt me eenvoudigweg niet te 
verwachten dat het aantal in die zin actieve burgers ooit beduidend hoger uit zal komen dan nu het geval 
is. 

194 Van Ree (1994). 
195 Vgl. Fish (1992), p. 244, Zie het argument dat Dworkin (1996, p. 235) inbreng! tegen anti-'hate speech 

regelingen op universiteiten: docenten en studenten zullen als gevolg van zulke regelingen ervoor kiezen 
'to compromise or suppress their opinions by erring on the side of safety'. Dat is een eenzijdig argument, 
aangezien het risico dat zulke codes studenten en docenten kunnen dwingen zich te voorzichtig uit te 
drukken niet afgewogen wordt tegen het voordeel van een langs die weg gerealiseerde verbetering van de 
onderwijsomgeving voor de slachtoffers, 

196 Vgl. in dit verband de noot (1995) van A.C. Possel bij Rb Breda 29 mei 1990, RR 250. 
197 Vgl, Hans Kombrink, geciteerd in Van Zwol (1994); 'We hebben tijdens de campagnes [de campagnes 

voor de gemeenteraadsverkiezingen ïn 1994, TR] gemerkt hoe diep de woede zit. Het is een veenbrand 
waarvan je de omvang niet alleen mag afmeten aan de CD en De ideeën leven ook bij onze kie
zers/ 
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gen. Weliswaar is het voor veel jongeren een kick om in de halve of hele illegaliteit te 
opereren, veel meelopers zullen mogelijk juist op andere gedachten gebracht worden 
door de schandalisering van racisme. 

9* Schade door negatieve beeldvorming 

In de vorige paragraaf heb ik proberen te laten zien dat er een rechtvaardiging is voor 
een beperkte strafbaarstelling van grove racistische belediging. Maar de laatste overwe
ging van die paragraaf — de overweging dat een wettelijk verbod op racistische uitlatin
gen een dam op kan werpen tegen de verspreiding van racistische opvattingen en attitu
des — kan misschien veralgemeniseerd worden tot een rechtvaardiging van de veel ruime
re Nederlandse strafbaarstellingen zoals die geformuleerd zijn in artt. 137oe. Dat w i l ik 
in deze paragraaf onderzoeken. 

Zoals in § 6 bleek heeft de Nederlandse wetgever In de motivering van die strafbaar
stellingen geheel in overeenstemming met deze suggestie de overwegende nadruk gelegd 
op de rol die discriminerende meningsuiting zoo spelen bij het bevorderen van negatieve 
beeldvorming. Discriminerende uitingen en racistische stemmingmakerij, zo was daarbij 
de gedachte, zullen verkeerde voorstellingen wekken en medeburgers op foute Ideeën 
brengen. Daardoor zullen de vooroordelen en negatieve attitudes van de spreker of schrij
ver zich als een olievlek over de samenleving uitbreiden, In het aldus gecreëerde klimaat 
van afkeer en vijandigheid dreigen discriminatie en achterstelling de standaard te worden 
en zullen bovendien extreem-rechtse partijen aan aanhang winnen, O m zulke ontwikke
lingen tegen te gaan is het noodzakelijk, aldus de hier gevolgde gedachtegang, dat de 
overheid ingrijpt in de processen van meningsvorming. Niet alleen grove beledigingen in 
de hierboven bedoelde zin (uitingen die de boodschap overbrengen dat je van een 
inferieure soort bent en het niet verdient als gelijke behandeld te worden) worden door 
deze rechtvaardiging bestreken, maar alle mogelijke vormen van stemmingmakerij. A l 
die uitlatingen, met andere woorden, die misschien niet ondubbelzinnig als aanval op de 
menselijke waardigheid van de mikpunten zijn te interpreteren, maar hen wel in een 
kwaad daglicht plaatsen en mensen ertoe kunnen bewegen negatief over hun te gaan 
denken. Uitlatingen die bijvoorbeeld het beeld kunnen doen ontstaan dat mensen van 
jouw soort of cultuur over het algemeen crimineel, oversexd, onbetrouwbaar, inhalig, 
werkschuw en tot uitkeringsfraude geneigd z i j n , 1 9 8 

In § 9 van hoofdstuk 7 zagen we dat de criminal libel law die in Beauharnais v. Illi
nois grondwettig werd verklaard op een soortgelijke rechtvaardiging steunde. Z i j stelde 
straf op het in diskrediet brengen van door ras gekenmerkte groepen op grond van de 
overweging dat de kansen van Individuen om zich maatschappelijk te ontplooien afhanke
lijk zijn van de reputatie van de groep waartoe zij behoren en dat uitlatingen die door ras 

198 Vgl. over de vraag in hoeverre zulke uitingen begrepen moeten worden als aanval op de menselijke waar
digheid de Duitse discnssie over de strafwaardigheid van het gedicht 'Der Asylbetrüger in Deutschland'. 
Zie bijv, Otto (1994), p. 474 (ÉDie Möglichkeit, als Gleicher mit anderen Gleichen Gemeinschaft zu ha
ben, wird aber nicht nur beeinträchtigt, wenn dem Betroffenen bestritten wird, Gleicher zu sein, sondern 
schon dann, wenn die Möglichkeit, daß andere ihm offen, unbefangen und unvoreingenommen begegnen, 
gravierend beschnitten wird5). Vg l Friedrichsen (1994) en BayObLG 17. 8. 1994 4 St R R 105-94 
(Volksverhetznng durch das Pamphlet iSDer Asylbetrüger"), N E U E ZEITSCHRIFT FÜR STRAFRECHT , Vol. 14 

(1994), no. 12, p. 588. Zie ook Streng (1985). 
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gekenmerkte burgers voorstellen als misdadig, verdorven of ondeugdzaam negatieve 
beeldvorming in de hand werken en die reputatie dus schaden, Het pamflet van Beauhar-
nais, dat waarschuwde tegen de verkrachtingen, de berovingen, de wapens en de drugs 
van de zwarte nieuwkomers in de voorheen blanke wijken, werd onder andere om die re
den ontoelaatbaar bevonden: het pamflet zou verkeerde voorstellingen bij de overige bur
gers kunnen wekken. 

E r kleeft echter iets ongerijmds aan deze rechtvaardiging van regulering. Het is per 
slot van rekening kenmerkend voor een democratie dat het gezag gecontroleerd wordt 
door de publieke opinie in plaats van andersom. 1 9 9 In dat licht is het uitermate proble
matisch om de overheid de bevoegdheid te geven de meningsvorming van de burgers te 
manipuleren. 

Het daarmee aangeduide argument is in de Amerikaanse literatuur bijzonder invloed
rijk. Het borduurt voort op het in § 6 van hoofdstuk 7 geschetste argument inzake demo
cratie en kent een consequentialistische en niet-consequentialistische variant. 

1. De niet-consequentialistische variant suggereert dat er principieel iets niet in de 
haak is met de hierboven weergegeven rechtvaardiging. Zi j betoogt dat de bevoegdheid 
van de overheid om met gebruik van dwang in te grijpen in de processen van menings
vorming onverenigbaar is met het ideaal van democratisch zelfbestuur. De uiteindelijke 
verantwoordelijkheid voor het beoordelen van het relatieve gewicht en de kracht van ver
schillende argumenten moet In een democratie voorbehouden zijn aan de burgers en niet 
aan de overheid, aldus een bekende formulering van dat argument. 2 0 0 De overheid mist 
dus de bevoegdheid om mensen het woord te ontnemen op grond van de overweging dat 
hun uitlatingen gevaarlijk zouden zijn. A l s burgers zichzelf besturen, zo haalde ik al eer
der Meiklejohn aan, dan zijn zij het die moeten oordelen over onverstandigheid en ge
vaarlijkheid van opvattingen en ideeën . 2 0 1 

Vertrouwen In het gezond verstand en het oordeelsvermogen van de burgers is nu 
eenmaal een postulaat van de democratie. 2 0 2 Het argument dat burgers niet te vertrou
wen zijn en dat het gevaarlijk is hen bloot te stellen aan bepaalde informatie of opvattin
gen is als het ware met de keuze voor een democratisch staatsbestel al verworpen. 2 0 3 

De pogingen van overheden om uitlatingen aan banden te leggen vanwege het gevaar dat 
die uitlatingen burgers ertoe kunnen verleiden zich op ongewenste wijze te gaan gedra
gen, getuigen volgens deze visie van een ontoelaatbaar paternalisme. Wettelijke beperkin
gen van de uitingsvrijheid die op de hierboven geschetste wijze trachten de communica
tieve invloed van meningsuitingen te keren, zijn immers gebaseerd op bange vermoedens 
over de te verwachten reacties van burgers. Zi j zijn met andere woorden gebaseerd op 
een gebrek aan vertrouwen in het vermogen van de burgers om verstandig en wijs op de 
gewraakte uitingen te reageren. 2 0 4 

Peter Nicholson heeft erop gewezen dat deze anti-paternalistische bedenkingen ook 

199 Vgl. Board of Education v. Barnetie, 319 U.S. 624, 641. Zo ook Madison geciteerd in New York Times v, 
Sullivan, 376 U.S. 254, 275 ('the censorial power is in the people over the Government, and not in the 
Government over the people.'). Vgl. O'Connors (cone.) in Roberts v. United States Jaycees, 468 U.S. 609 
(1984), 634 ('citizens, not the government, control the content of public discussion'). 

200 Vgl. First National Bank v. Bellotti, 435 U.S. 765, 791. 
201 Meiklejohn (1948), p. 27. 
202 Vgl. Douglas, dissenting, in Dennis v. United States, 341 U.S. 494 f 590. 
203 First National Bank v. Bellotti, 435 U.S. 765, 792. 
204 Stone (1983), p. 212-3 en Stone (1987), p. 56-7. 
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gelden niet betrekking tot wetten die zich keren tegen het verkondigen van racistische 
ideeën. Degene die zulke wetten bepleit op grond van de overweging dat de uiting van 
racistische ideeën bij zal dragen tot hun verspreiding, en daarmee tot het naderbij bren
gen van onrechtvaardige instituties, verraadt een erg lage donk van de overige leden van 
de samenleving. Hi j veronderstelt blijkbaar, aldus Nicholson, dat een zorgwekkend aantal 
burgers die ideeën zullen omhelzen, ofwel omdat ze geneigd zijn tot onrechtvaardigheid, 
ofwel omdat ze niet alert o f intelligent genoeg zijn om te vatten wat die ideeën precies 
inhouden, Hij veronderstelt bovendien dat de voorstander van onderdrukking een supe
rieur inzicht heeft in wat onrechtvaardig is en minder geneigd is tot onrechtvaardigheid. 
En dat zijn problematische aannames voor een aanhanger van het ideaal van democra
t ie , 2 0 5 

Voor veel Amerikaanse liberalen ligt in deze rechtvaardiging van regulering dan ook 
een onverteerbare belediging besloten aan het adres van de burger. Anders dan In de in § 
4 besproken argumenten van Richards en Dwork in , treft de belediging de burger nu ech
ter in zijn hoedanigheid van toegesprokene en niet in zijn hoedanigheid van spreker. 
Zoals Thomas Nagel het uitdrukt: 

Apart frorn it epistemológica! stupidity this [i.e.: 'the suppression of dissenting opinión hecause 
of the danger that it may persuade people, thus depriving the reigning orthodoxy of support', 
TR] is the ultímate insult not only to the dissenters bist to the rest of us, their potential andien-
ce, who are not trusted to make up oor own minds, [...] The censorship of a fanática! bigot is 
ao offense to os all. 2 0 6 

W e kunnen alleen onze waardigheid als individuen bewaren, zo formuleert Ronald 
Dworkin deze gedachte, door erop te staan dat niemand, geen gezagdrager en geen meer
derheid, het recht heeft ons meningen te onthouden op grond van de overweging dat we 
niet geschikt zouden zijn om die meningen te horen en in beschouwing te nemen. 2 0 7 ín 
de woorden van Thomas Scanion: de bevoegdheden van de overheid zijn beperkt tot die 
welke burgers kunnen aanvaarden zonder op te houden zichzelf te zien als autonome per
sonen; en alleen een persoon die zelf uitmaakt wat hij moet geloven en welk gewicht aan 
verschillende argumenten toekomt kan zichzelf als autonoom z i en . 2 0 8 Vandaar, zo con
cludeerde Scanion, dat schadelijke gevolgen van handelingen die verricht zullen worden 
als gevolg van meningsuitingen van anderen, nooit mogen worden aangevoerd ter recht
vaardiging van een beperking van die meningsuitingen, wanneer het verband tussen de 
meningsuitingen en de daarop volgende schadelijke handelingen louter gelegen is in het 
feit dat de eerste de toegesprokenen tot de overtuiging zullen brengen dat díe schadelijke 

205 Nicholson (1985), p. 171. 
206 Nagel (1995), p. 97-98 (mijn cursivering). Uit de context wordt niet direct duidelijk waar volgens Nagel 

de epistemologische stupiditeit in schuilt. Het kan zijn dat hij doelt op de veronderstelde pretentie van on
feilbaarheid (de door de heersende mening gemaakte aanspraak de waarheid in pacht te hebben), het kan 
ook zijn dat hij doelt op de gedachte dat je op die manier processen van meningsvorming kunt sturen. 

207 Dworkin (1996), p. 200. Vgl. id, p. 207/8 en Richards (1986, p. 185), die in dit verband spreekt over 4the 
dignity of the deliberative powers of persons in themselves rejecting noxious and unsound doctrines and 
never surrendering this inalienable right to the state'. Zie ook Fried (1991, p. 233): 'my status as a ratio
nal sovereign requires that I be free to judge for myself what is good and how I shall arrange my life [...] 
self-respect forbids, that I cede to the state the authority to limit my use of my rational powers/ 

208 Scanlon(1972),p.215. 
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handelingen het waard zijn verricht te w o r d e n 2 0 9 

Op het eerste gezicht is daarmee een IJzersterk argument gegeven tegen de hier be
handelde motivering van strafbaarstelling. Het is bovendien wederom een argument dat 
goed lijkt aan te sluiten bij centrale leerstellingen van de Amerikaanse jurisprudentie. 2 3 0 

Is het argument ook steekhoudend? 
Scanion zelf meende uiteindelijk van niet. Hi j heeft zijn neo-Kantlaanse benadering — 

waarvan hij de hierboven weergegeven kern opvallend genoeg had aangeduid als ' M i l l i -
aans' — in een later artikel dan ook vervangen door een meer utilistische benadering, die 
vee! duidelijker in overeenstemming is met de filosofie van M i l l : de in de zojuist behan
delde niet-consequentialistische betogen centraal gestelde wens van burgers om soeverein 
te zijn In het uitvinden van wat ze moeten geloven en welke argumenten het zwaarst we
gen duidt weliswaar op een fundamenteel belang van mensen. Maar het is een absurde 
veronderstelling dat er geen grenzen zijn aan de offers die mensen bereid zullen zijn te 
brengen om dat belang te beschermen. 2 3 3 Autonome burgers die zich afvragen welke 
bevoegdheden ze de overheid kunnen toestaan zullen zichzelf niet alleen beschouwen als 
mensen die graag zelfstandig uit wil len kunnen maken welke visies en opvattingen aan
nemelijk zi jn, maar zullen zich ook realiseren dat ze de potentiële slachtoffers zijn van 
schadelijke handelingen die het gevolg zijn van meningsuitingen. 2 1 2 Sterker nog: zij 
zullen zich realiseren da! hun belang om zelf uit te kunnen maken wat de waarheid is en 
welke handelingen geboden zijn er in sommige gevallen bij gediend is dat zij afge
schermd worden van bepaalde communicatieve invloeden. 2 3 , 3 W e zijn nu eenmaal fei l
bare wezens met gebrekkige kennis, met te weinig energie en tijd om alle relevante in
formatie te verwerken, en met een perceptie die maar al te vaak gekleurd Is door onze 
gemoedsgesteldheid, De betrouwbaarheid van onze kritische rationaliteit als verdedi
gingsmechanisme Is dus beperkt. We zijn vatbaar voor diverse ongewenste effecten van 
het blootgesteld worden aan communicatieve uitingen, Met name zijn we vatbaar voor 

209 Scanion (1972), p. 213. 
210 Vgl. Strauss (1991), die probeert aan te tonen 'that a single theoreticaJ premise that freedom of expres

sion is designed to proleet the autonomy of poiential Hsteners, with autonomy defined in Kantian terms 
generales a doctrinal principie that unifíes much of current first amendment law and that helps resol ve 
speeifie current controversies' (p. 371), Dat principe noemt Strauss kthe persuasión principie': het is de 
overheid niet toegestaan meningsuiting te beperken omdat zij vreest hoe gerechtvaardigd die vrees ook 
moge zijn - dat die meningsuiting de toehoorders zal overhalen sets te gaan doen wat de overheid afkeurt. 
Overigens erkent Strauss dat dit beginsel een 'libertarían bias' heeft (het veronachtzaamt het feit dat bur
gers via hun meningsuitingen hun medeburgers kunnen manipuleren) die niet vanzelfsprekend is en recht
vaardiging behoeft. De Amerikaanse jurisprudentie kent in deze context overigens ook geen absolute be
scherming. Wel ís het zo dat de strengst denkbare rechterlijke toetsing plaatsvindt wanneer de enig aanne
melijke rechtvaardiging van een verbodsbepaling steunt op de gevaren die voortvloeien uit de communi
catieve inhoud van de verboden handelingen, Vgl. Tribe (1988), § 12-3, onder verwijzing naar Ely 
(1975), p. 1498, V g l Ely (1980), p. 110/1. 

211 Scanion (1979), p. 531-534. 
212 Amdur (1980), p. 299. Overigens loont dit ook dat de neo-Kantiaanse, contractualistische benadering die 

zo kenmerkend was voor Scanlons artikel uit 1972 niet opgegeven hoeft te worden. De centrale vraag is 
nog steeds welke overheidsbevoegdheden burgers kunnen aanvaarden zonder op te houden zichzelf als 
vrij en aan elkaar gelijk te zien. Bij het beantwoorden van die vraag zullen verstandige burgers echter de 
'utilistische' vraag stellen wat de te verwachten gevolgen van die bevoegdheidsverieningen zullen zijn 
voor hun mogelijkheden om naar eigen inzicht vorm te geven aan hun leven, 

213 Vgl Fallón (1994), voor een interessante analyse van deze spanning in termen van een conflict tussen 
'descriptive autonomy' en 'ascriptive autonomy'. 
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misleiding. E r dreigt altijd het gevaar dat we per abuis gaan geloven wat we horen. E n 
zelfs als we overtuigd zijn van de onjuistheid van de boodschap die we over ons uitge
stort krijgen, er zal altijd iets van blijven hangen. 2 1 4 

Dat laatste geldt zeker als die boodschappen negatieve mededelingen over medebur
gers betreffen, Ui t ervaring weten we dat er nogal wat mensen zijn die qua deugdzaam
heid en burgerzin tekort schieten en ons daarom ook schade kunnen berokken (de onbe
trouwbare aannemer, de malafide autohandelaar, de corrupte wethouder, de luie werkne
mer, de incompetente advocaat, de pedofiele leerkracht, etc.)- in veel situaties zal een 
aantasting van iemands goede naam ons dan ook op ons hoede laten zijn, Hoe overtuigd 
we ook zijn van de onwaarheid van de aantijgingen, we zullen de beledigde vaak met 
andere ogen bekijken wanneer zijn reputatie door het slijk is gehaald. Een weerlegging 
van de beschuldigingen, eventueel kracht bijgezet door een afgedwongen rectificatie, zal 
dan ook zelden voldoende zijn om de veroorzaakte schade ongedaan te maken. Sterker 
nog ? zoals ook al opgemerkt werd in § 4 van hoofdstuk 7, ons hele beledigingsrecht is 
gebaseerd op de ervaring dat de waarheid zelden snel genoeg is om de leugen te achter
halen, 2 1 5 

W e beschouwen wetten die smaad en laster verbieden dan ook niet als inbreuk op ons 
recht om zelf uit te maken wat we zullen geloven, net zo min als we ontoelaatbaar pater
nalisme zien in wetten die misleidende handelsreclame aan banden leggen. 2 1 6 Integen
d e e l Zulke wetten beschermen ons juist tegen de ongewenste effecten van misleidende 
uitlatingen en helpen ons in onze hoedanigheid van autonome beslisser door bij te dragen 
aan een goede omgeving voor het vormen van overtuigingen en verlangens. 2 5 7 

Van wetten die zich keren tegen racistische stemmingmakerij zoo men hetzelfde kun
nen zeggen. Zelfs de meest doorgewinterde antiracist blijkt niet immuun te zijn voor de 
effecten van zulke stemmingmakerij: 

[A]t some fevel, 110 matter how much both victims and well-meaning dominant-group members 
resist it, racial inferiority Is pfanted in our minds as an idea that may hold some truth. The idea 
is improbable and abhorrent, but it is there before us, because it is presented repeatedly. 'Those 
people' are lazy, dirty, sexualized, money-grubbing, dishonest, inscrutable, we are told. We re-
jeet the idea, but the next time we sit next to one of 'those people' the dirt message, the sex 
message, is triggered.218 

Tegen die achtergrond kunnen ook wetten die straf stellen op het in diskrediet brengen 
van door ras gekenmerkte groepen geïnterpreteerd worden als een bescherming tegen de 
ongewenste effecten van bepaalde uitlatingen en als een bijdrage aan een goed klimaat 
voor het vormen van adequate voorstellingen, in dit geval over de status en hebbelijkhe
den van de aangevallen groepen. 

214 Zie Scanion (1979), pp. 524-526, 534. 
215 Gertz v. Welch, 418 U.S. 323, 344, n. 9, 
216 Niet voor niets spreekt het arrest dat in deze context altijd geciteerd wordt ter bevestiging van de afwij

zing van paternalisme slechts over de verspreiding van 'concededly truthful Information' (d.w.z. informa
tie die noch onjuist, noch misleidend is): Virginia Pharmacy Board v. Virginia Consumer Coimcii, 425 
U.S. 748, 773. 

217 Vgl. Scanion (1979), p. 526-7. 
218 Matsuda (1989), p. 2339-2340 (met verwijzingen naar relevante psychologische en psycholinguïstische l i 

teratuur). 
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2. Net als deze kritiek op de niet-consequentialistische variant van het argument Inzake 
zelfbestuur gaat de consequentialistische variant van dat argument ervan uit dat wettelijke 
regelingen van de uitingsvrijheid medebepalend zijn voor, zeg maar, de kwaliteit van het 
denkklimaat. 2 1 9 Z i j bestrijdt echter juist dat weiten die straf stellen op het aanranden 
van de reputatie van door ras gekenmerkte groepen helpen dat klimaat gezond te houden. 

Dit consequentialistische argument beklemtoont dat het er in een democratie uiteinde
lijk om gaat dat er wijze beslissingen genomen worden inzake het bevorderen van het 
welzijn van de gemeenschap en meent dat een goed geïnformeerd electoraat op de lange 
termijn tot het beste beleid zal leiden. Het haalt met andere woorden het belang van een 
geïnformeerde publieke opinie naar voren en claimt vervolgens dat een geïnformeerde 
publieke opinie alleen kan bestaan waar het debat over kwesties van algemeen belang 
open, robuust en onbelemmerd Is, Vandaar dat de overheid zich dient te onthouden van 
pogingen om de maatschappelijke discussies aan beperkingen te onderwerpen. In de mate 
immers waarin burgers de mogelijkheid onthouden wordt om kennis te nemen van rele
vante informatie of kritiek, aldus ook in dit verband weer Meikle john, in die mate moet 
het resultaat van hun besluitvorming onvoldoende doordacht zijn en is het denkproces 
van de gemeenschap verminkt . 2 2 0 De democratie als mechanisme om de belangen van 
de individuele burgers te identificeren en overeenkomstig de eisen van een nader in te 
vullen rechtvaardigheidsideaal onderling af te stemmen functioneert dan niet langer naar 
behoren. 

We hebben in § 10 van hoofdstuk 7 gezien dat volgens deze visie ook wetten die 
groepslaster aan banden leggen een ontwrichtende invloed hebben op processen van de
mocratische besluitvorming. In een samenleving waar door 'ras' gekenmerkte groepen 
het slachtoffer van discriminatie zijn, vormen uitlatingen die de goede naam van de leden 
van die groepen schaden (hen blootstellen aan haat of minachting, hen in de achting van 
anderen doen dalen, etc.) een noodzakelijk onderdeel van het debat over belangrijke pu
blieke aangelegenheden, De werkelijkheid is nu eenmaal vaak pijnlijk (denk aan de 
enorme werkloosheid onder allochtonen, de mate waarin allochtonen betrokken zijn bij 
drugshandel, het lage opleidingsniveau, het gebrekkige integratiestreven, etc.) en niemand 

zeker de gediscrimineerde allochtoon niet is erbij gediend dat die werkelijkheid ver
huld wordt. Wie de kop in het zand steekt is immers niet in staat de problemen te identi
ficeren en kan ze dus ook niet bestrijden. 

Is dit argument overtuigend? Voorstanders van regulering zullen er tegenin brengen 
dat het slechts aantoont dat de waarheid beschermd moet worden. Maar daar zijn zij het 
natuurlijk hartgrondig mee eens. Het is Inderdaad onmogelijk om juiste beslissingen te 
nemen wanneer vitale informatie ontbreekt. Bovendien getuigt de gedachte dat burgers 
de waarheid onthouden moet worden omdat zij er niet verstandig mee om zullen gaan 
doorgaans wel van een beledigend paternalisme. 2 2 5 Het hierboven behandelde argument 

219 Dat klimaat wordt voor een belangrijk deel natuurlijk ook bepaald door de inrichting van het onderwijs en 
het functioneren van de media, 

220 Meiklejohn (1948), p. 27. Vgl. het slot van § 6 van hoofdstuk 7. 
221 Natuurlijk blijft de vraag of burgers in werkelijkheid te vertrouwen zijn een empirische vraag. Dat lijkt 

ruimte te creëren voor gerechtvaardigd paternalisme. Vgl. Mill (1859), p. 73 ('Despotism is a legitimate 
mode of government in dealing with barbarians'}. Maar als mensen niet te vertrouwen zijn, dan zijn over
heden dat helemaal niet (al was het maar omdat ze macht hebben die ze graag zullen willen behouden en 
uitbreiden), Vgl. Locke (1690), § 13 ('absolute monarchs are bul men'). Bovendien lijkt het me duidelijk 
dat het overgrote deel van de Nederlandse bevolking wel te vertrouwen is, d.w,z. getuigt van voldoende 
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voor wetten die groepslaster verbieden sprak echter helemaal niet over het verspreiden 
van jniste informatie over de integratiemoeilijkheden van sommige groepen allochtonen. 
Het sprak over stemmingmakerij: over misleidende generaliseringen, onterechte verdacht
makingen en tendentieuze halve-waarheden. Het was gebaseerd op de veronderstelling 
dat wij burgers niet echt geholpen worden bij het ontwikkelen van een geïnformeerde v i 
sie op de problemen in de samenleving, als we voortdurend blootgesteld worden aan on
zuivere informatie en daaraan gekoppelde misvattingen over de status van migranten. De 
aanname die in het verlengde daarvan ligt lijkt alleszins redelijk: het denkproces van de 
gemeenschap wordt onzuiverder naarmate oneerlijke of bevooroordeelde opvattingen over 
buitenlanders vrijer baan krijgen. 

Vanuit dat perspectief zou op z ' n minst het kwaadaardig inzetten van de leugen ver
boden moeten worden, dat w i l zeggen: het doen van onjuiste beweringen die de reputatie 
van groepen raken, wetende dat ht. telastegelegde in strijd met de waarheid i s 2 2 2 of 
met roekeloze veronachtzaming van de kans dat het gestelde onwaar is. Er is immers 
vanuit het gezichtspunt van democratisch zelfbestuur geen enkele reden om de leugen de 
bescherming van het grondrecht te geven. 2 2 3 

Vermoedelijk lag een dergelijke visie ten grondslag aan de onrechtmatigverklaring 
door het Amsterdamse H o f van de verspreiding van een verkiezingspamflet van de Cen
trumpartij. 2 2 4 Het H o f overwoog dat 

op degene die bepaalde feiten stelt waaraan hij voor zijn politieke oogmerken enig nut denkt te 
ontlenen, de verplichting [rustl zich te onthouden van het uiten van onwaarheden als feitelijke 
stellingen; in het bijzonder wanneer deze [...] worden aangewend om groepen van etnische 
minderheden [.„1 in een kwaad daglicht te stellen, 

Gezien de kwetsbare positie van die minderheden is het in strijd met de een politieke 
partij betarnende zorgvuldigheid, aldus het Hof , om in politieke pamfletten het door Ne
derlandse overheden gevoerde vreemdelingenbeleid te bespreken 4 op basis van in feitelijk 
opzicht onware, sterk tendentieuze beweringen die kennelijk zonder enig nader onder
zoek of tegen beter weten in zijn geschied.' 

N u klinkt dat op het eerste gezicht niet onredelijk. Oppervlakkig gezien lijkt de daar
mee geformuleerde test zelfs enigszins op de strenge actual malice-imt die in New York 
Times v. Sullivan werd ge ïn t roduceerd . 2 2 5 V a n onrechtmatigheid kan slechts sprake 

fatsoen, beschaafdheid en verdraagzaamheid. Overigens betekent dat weer niet dat informatie die waar is 
ook altijd ongehinderd verspreid moet kunnen worden. We leggen op allerlei manieren de mogelijkheden 
om informatie te vergaren en te verspreiden aan banden met het argument dat niet iedere burger ver
trouwd kan worden op aanvaardbare wijze met die informatie om te gaan. Zie met name art. 10 van de 
Wet Openbaarheid van Bestuur (wet van 31 oktober 1991, Stb. 703). 

222 Vgl. art, 262 Sr (laster), 
223 Vgl. Garrison v. Louisiana, 379 U.S. 64, 75: 'the use of the known lie as a tool [for political ends] is at 

once at odds with the premises of democratic government and with the orderly manner in which econo
mic, social, or political change is to be effected. [...J Hence the knowingly false statement and the false 
statement made with reckless disregard of the troth, do not enjoy constitutional protection.' 

224 Hof A'dam 10 maart 1983, NJ 1984, 352, RR 47. 
225 376 U.S. 254, 279/80: een overheidsfunctionaris kan alleen schadevergoeding vorderen wegens een on

juiste aantijging in verband met de wijze waarop hij zijn openbare functie vervult, als hij kan bewijzen 
dat de beschuldiging geuit werd met 'actual malice', dat wil zeggen: 'with knowledge that it was false or 
with reckless disregard of whether it was false or not/ Zie hoofdstuk 7, § 9. 
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zi jn, zo stelde het H o f immers, als de verspreider 

zich van de onjuistheid van [zijn] beweringen in dit opzicht bewust moet zijn geweest dan wel 
zich aan de al of niet juistheid ervan niets gelegen liet liggen. 

De New York Times-regel had echter betrekking op specifieke beschuldigingen aan het 
adres van aanwijsbare individuen. De waarheid of onwaarheid van beweringen die de re
putatie van groepen raken is vaak een stuk minder tastbaar is. O m zijn intuïties over de 
laakbaarheid van de hem voorgelegde uitlatingen recht te doen zal de rechter zo n waar
heidstest naar alle waarschijnlijkheid dan ook gaan toepassen als een vage zorgvuldig
heidstest, zoals ook geïllustreerd wordt door het net aangehaalde arrest van het H o f A m 
sterdam, 

(i) Het H o f vond de bewering dat "uit economische en financiële motieven per jaar 
bijna honderdduizend mensen ons land binnen [komen]' een 'ontoelaatbare overdrijving' . 
En Inderdaad, wat nieuwkomers betreft schommelen de cijfers tussen 1980 en 1991 tus
sen de 351)00 en de 85.000. 2 2 6 Maar 85,000 lijkt me bijna honderdduizend. Bovendien 
zijn mensen uit onverdachte hoek het blijkbaar met de grove schatting van de pamflet
schrijver eens: 4 E l k jaar komen rond honderdduizend mensen van elders zich in ons land 
ves t igen / 2 2 7 Aangenomen dat die laatste passage aan de aandacht van racismebestrij
ders ontsnapt is zou het wel toelaatbaar zijn om te spreken over fcvele tienduizenden'? 
O f mag de schrijver beweren dat "de regering per jaar hele steden vreemdelingen naar 
binnen laa t '? 2 2 8 Maar wat zou dat aan de strekking van die passage veranderen? Niets, 
De pamfletschrijver vindt dat er teveel vreemdelingen het land binnen komen en dat is 
zijn goed recht. Het bepleiten van een totale immigratiestop is kortzichtig en ziet allerlei 
verplichtingen over het hoofd die Nederland volgens het internationale recht heeft, maar 
is niet evident onrechtvaardigbaar. 2 2 9 Mogel i jk dat de pamfletschrijver door zulke 
dingen te zeggen onvrede aanwakkert over de 4vreemdelingen' die zich al In ons land 
gevestigd hebben, maar dat doet ook degene die wijst op het feit dat het integratieproces 
bemoeilijk wordt door de continue instroom van nieuwkomers. 2 3 0 

(II) Het H o f viel ook over de bewering dat '52% van de misdrijven gepleegd [wordt] 
door mensen van de etnische minderheden*. Inderdaad; zo 'n bewering brengt allochtonen 

226 Vgl. Nawijn (1992), p. 241. 
227 Kooien (1992), p. 206. 
228 Vgl, uitlating C. in Hof A'dam 23 december 1996, rolnr. 23-001170-96. Vgl. ook Rb Den Haag 6 februa

ri 1986, RR 1 [2 en Hof Den Haag 14 november 1986, RR 136, waarin toelaatbaar werd geoordeeld de 
passage: 'Grote aantallen vreemdelingen hebben hun vaderland verlaten, om zich in ons overbevolkte land 
als minderheden te vestigen en nog steeds komen er regelmatig groepen buitenlanders bij: Javanen, Suri-
namers, Antillianen, Kaapverdianen, Tamils, Ethiopiërs, Sikhs, Chinezen, Tnrken, Marokkanen, en noemt 
n maar op. Van overal ter wereld stromen er mensen naar ons land'. 

229 Misschien is het bij nader toezien wel onrechtvaardigbaar, maar dan om redenen die ook de morele aan
vaardbaarheid van het huidige restrictieve toelatingsbeleid uitermate problematisch maken: als werkelijk 
ieder mens telt, dan is het nauwelijks te rechtvaardigen dat wij anderen, voor wie het leven volstrekt uit
zichtloos is, kansen en mogelijkheden onthouden, louter op grond van een criterium van staatsburger
schap. De kansen die mensen in het leven hebben worden op die manier bijna volledig afhankelijk van 
het land waar ze toevallig geboren worden, d.w.z. van criteria van afkomst en geboorte. Staatsburgerschap 
is zo bezien een feodaal standsprivilege, in strijd met de universele strekking van het beginsel van gelijke 
menselijke waardigheid. Vgl. Bader (1994), p. 140. 

230 Vgl. Kooien (1992), p. 206. 
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in diskrediet en draagt bepaald niet bij aan positieve beeldvorming. Maar is zij ook on
waar? Het hof liet dat in het midden en gooide het hier over een andere boeg; het pro
bleem is niet dat die bewering onjuist zou zijn, maar dat de pamfletschrijver 'geen se
rieuze pogingen heeft gedaan om de juistheid van dit cijfer staande te honden of aanne
melijk te maken/ Zoals ook de Rechtbank had overwogen: 

Het is [...] hoe dan ook onverantwoord om een zo geïsoleerd gegeven uit een statistiek te lich
ten zonder bijvoorbeeld aan te geven, over welk soort misdrijven wordt gesproken, of het gaat 
om gepleegde, opgeloste of berechte misdrijven, kortom zonder dit gegeven in een passende 
context te plaatsen,231 

Maar is de daarmee impliciet gestelde eis wel redelijke? De rechter gaat hier controleren, 
niet of de waarheid verkracht is, maar of zij wel met voldoende nuance en wetenschap
pelijk verantwoorde slagen-om-de-arm gebracht wordt, Dat lijkt niet bevorderlijk voor 
het stimuleren van een gezond debat. Weer is bovendien de vraag of het iets zou uitma
ken als de pamfletschrijver grotere voorzichtigheid had betracht. Stel dat hij aan zijn be
wering tossen haakjes had toegevoegd: 

Over de omvang van allochtone criminaliteit en daarmee de bedreiging die de maatschappij er
door ondergaat, zijn overigens geen betrouwbare cijfers gepubliceerd. Maar de samenstelling 
van de gevangenispopulatie Iaat weinig ruimte voor twijfel: zij bestaat voor ongeveer de helft 
uit allochtonen,232 

Had dat iets veranderd aan de strekking en te verwachten werking van zijn opmerkingen? 
Het lijkt me niet. B i j mensen die ontevreden zijn over de aanwezigheid van allochtonen 
zal die laatste constatering hoe dan ook een bevestiging zijn van hun negatieve gevoelens 
over buitenlanders, 

(iii) Ook de bewering, tenslotte, dat 'mensen van etnische minderheden bij voorrang 
[worden] gehuisvest, tewerkgesteld, onderwezen, gekleed en gevoed' vond het H o f on
rechtmatig, want 'bezijden de realiteit'. Maar die bewering straalt zo overduidelijk de ty
pische overdrijving uit van degene die graag een punt w i l maken, dat je je afvraagt wat 
voor kwaad er door de verspreiding ervan aangericht kan worden. En wat mag je dan 
wel zeggen? Dat 'de overheid buitenlanders in bepaalde gevallen voorrang verleend bij 
tewerkstelling en huisvesting, E n dat natuurlijk ten koste van de eigen bevolking'? 2"' 3 

Dat migranten niet meer voorgetrokken mogen worden? 2 3 4 Dat het maar eens afgelopen 

231 Rb A'dam, 25 mei 1982, RR 39, 
232 Vgl. Nederlands Gespreks Centrum (1992), p. 61. 
233 Volgens de rechtbank was die bewering onrechtmatig (Rb Den Haag, 6 februari 1986, RR 112). Het Hoi 

besliste anders (Hof Den Haag, 14 november 1986, RR 136), Het openbaar ministerie zag ook af van ver
volging omdat 'een politieke partij die als programmapunt het verkleinen van immigratiemogelijkheden in 
Nederland voorstaat toch wel enige ruimte [moet hebben] om dat aan de orde te stellen'; een beklag inza
ke het niet instellen van strafvervolging werd afgewezen. Zie Hof Den Haag, 2 juni 1988, RR 185. Vgl. 
inzake klachten van burgers over het door overheden gevoerde voorkeursbeleid: Nationale Ombudsman 3 
november 1989, RR 231 (vacature ministerie van Landbouw en Visserij uitsluitend opengesteld voor al
lochtonen) en Nationale Ombudsman 24 oktober 1990, RR 255 (voorkeursbeleid van ministerie van SZW 
waarvan de uitvoering ertoe leidt dat niet-allochtone sollicitanten niet meer in beschouwing genomen wor
den) en VzARRS 15 oktober 1993, RR 333 (gemeentelijk voorkeursbeleid voor allochtonen bij hel toe
kennen van marktstandplaatsen op de Amsterdamse Y-markt). 

234 Zoals Kombrink betoogde in verkiezingstijd van 1994. Vgl. Kombrink: migrant niet voortrekken, HET PA-
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moet zijn met het 'doodknuffelen' en 4 i n de watten leggen' en 'verwennen' van minder
heden? 2 3 5 

In een recent arrest oordeelden de strafrechters van het Amsterdamse H o f dat de nu 
volgende uitlatingen van Janmaat niet discriminerend waren in de zin van art, 137d of 
137c: 2 3 6 

De Nederlandse samenleving komt op de tweede plaats, De regering haalt per jaar hele steden 
vreemdelingen naar binnen. Die mensen moeten worden gehuisvest, onderwezen, tewerk ge
steld. Dat kost duizenden en nog eens duizenden miljoenen guldens. Dat maakt ons land straat
arm. [...] De vreemdelingen komen in steeds hogere posten in onze samenleving terecht, [.„] 
Wij zijn daar tegen, Nederland is voor de Nederlanders, wij hebben de oudste rechten. Onze 
toekomst is voor de Nederlandse jeugd met Nederlandse gezinnen. [...] De discriminatie van 
Nederlanders moet worden gestopt. 

Het lijkt me echter duidelijk dat deze uitlatingen qua stemmingmakend vermogen niet 
veel verschillen van de eerder onrechtmatig verklaarde uitlatingen, 2 3 7 

Ik denk zelfs dat het niet onredelijk is om te veronderstellen dat fatsoenlijke bijdragen 
aan het publieke debat die op een eerlijke manier de problemen schilderen waar Neder
land als immigratieland mee te kampen heeft, op dezelfde wijze zullen bijdragen aan ne
gatieve beeldvorming en stigmatisering, Er zullen nu eenmaal altijd groepen burgers zijn 
die om wat voor reden dan ook gepredisponeerd zijn tot vooroordeel en vreemdelingen
haat. Mensen schijnen de neiging te hebben om vanuit de identificatie met de groep te 
denken, De daarmee verbonden drang om zich legen andere groepen af te zetten zal al
leen maar sterker zijn naarmate vreemdelingen in verband gebracht kunnen worden met 
als bedreigend ervaren omstandigheden (werkloosheid, criminaliteit, woningschaarste, als 
verloedering waargenomen veranderingen van de woonomgeving, e tc) . Zoals bij de be
spreking van het niet-consequentialistische argument inzake zelfbestuur al bleek, is de 
betrouwbaarheid van onze kritische rationaliteit ais verdedigingsmechanisme tegen 'mis
leidende 5 communicatieve invloeden sowieso nogal beperkt; met name ook omdat onze 
perceptie vaak gekleurd is door onze gemoedsgesteldheid. Die gemoedsgesteldheid en 
perceptie worden uiteraard mede bepaald door de frustraties die mensen ondervinden als 
gevolg van de omstandigheden waarin ze in verkeren. Niet alleen kleurt onze emotionele 
gesteldheid onze perceptie, zij beïnvloedt ook de bereidheid om boven comfortabel zelf
beklag en het makkelijke zoeken naar zondebokken uit te stijgen. Het belang dat mensen 
hebben bij een gunstig klimaat voor het ontwikkelen van overtuigingen en verlangens 
mag met andere woorden een belang in objectieve zin z i j n / 3 8 het is niet per se iets 
waar mensen ook altijd naar verlangen, 

Het (in vergelijking met tien jaar geleden overigens al weer veel minder vaak te ho
ren) verwijt aan het adres van degenen die de maatschappelijke discussie over de met al~ 

ROOL , 26 februari 1994. 
235 Aldus Dóó-karnerlid Hubert Ferrnina in een interview rnet Frenk van der Linden, NRC HANDELSBLAD, 24 

juni 1995. 
236 Hof A'dam 23 december 1996, rolnr. 23-001170-96 (de onder C. opgenomen passage). Eerder had de 

Haagse Rechtbank een ander oordeel geveld. Zie Rechtbank Den Haag 4 mei 1994, RR 349. 
237 Hetzelfde geldt voor de eveneens gesauveerde uitlatingen die in het arrest opgenomen zijn onder punt F, 

G, H, L en M . 
238 Seanlon (1979), p. 527. 
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lochtonen verbonden problemen aan willen zwengelen — dat zij koren strooien op de mo
len van Janmaat en extreem-rechts in de kaait spelen — snijdt wat dat betreft ook hout. 
Gegeven die ontvankelijkheid zijn negatieve effecten op de beeldvorming inderdaad ook 
te verwachten van min of meer goedbedoelde discussies over aanpassingsproblemen en 
culturele verschillen. Zoals de fanatieke anti-racist, verblind door angst en heilige veront
waardiging, overal de werking van de racisme-bacil z iet , 2 3 9 zo ziet de geërgerde of ge
frustreerde vreemdelingenhater in alles een bevestiging van zijn verwarde generaliserin
gen, 

In die ontvankelijkheid kan echter geen reden gevonden worden om mensen te dwin
gen te zwijgen of zich dan maar voorzichtiger uit te drukken als ze iets wil len zeggen 
waardoor negatieve gevoelens over allochtonen aangewakkerd kunnen worden, Burgers 
in een democratie hebben een fundamenteel recht om hun grieven over de manier waar
op de overheid met hun belangen omspringt openbaar te maken, zonder direct op de vin
gers getikt te worden omdat zij onvoldoende rekening zouden houden met de kwetsbaar
heid van minderheden. Het is bovendien verhullend en onverstandig om racisme te w i l 
len vinden in de omstandigheid dat 'een kleine minderheid [.,.] elke maatschappelijke te
genslag of economische crisis meent te moeten wijten aan mensen met een andere huids
kleur, culturele of godsdienstige achtergrond. ' 2 4 0 Die formulering suggereert ten on
rechte dat de instroom van allochtonen als zodanig weinig te maken heeft met de 
problemen waar die kleine minderheid zich mee geconfronteerd ziet. 

Dat dit verband wel bestaat werd goed gezien door de ombudsman van de gemeente 
Utrecht. Een l id van een bewonerscommissie had een klacht ingediend over een in een 
brief van Gemeentelijke Dienst Woningbeheer geuite beschuldiging dat hij zich op een 
inspraakvergadering met die dienst schuldig had gemaakt aan ernstig racistische uitlatin
gen (hij had betoogd dat er een eind moest komen aan de instroom van grote buiten
landse gezinnen in de buurt), De ombudsman vond de klacht gegrond: 

Wij moeten niet weglopen voor het gegeven dat de aanwezigheid van mensen uit een andere 
coltuur, met andere gewoonten, met een andere taal, met een andere manier van omgaan met 
elkaar en met anderen, een verstoring betekent van de tot dan toe als normaal en vanzelfspre
kend ervaren buurtsamenleving. Dat wil niet zeggen dat tot dan toe er uitsluitend sprake ge
weest zou zijn van een harmonieus geheel, waarin alle mensen als goede vrienden met elkaar 
samenwonen, er geen conflicten zijn en er een grote saamhorigheid zoo heersen; dat romanti
sche beeld van de zogenaamde gezellige volksbuurt is een valse voorstelling van zaken. Wat 
hiermee gezegd wil zijn is hei feit dat de oude buurt een grote mate van berekenbaarheid bezat, 
ook bij het aangaan en oplossen van conflicten en dat er een minimale basis was om elkaar op 
allerlei zaken aan te spreken. Wanneer in een dergelijke buurt door wat voor oorzaak dan ook, 
grote groepen buitenlanders zich vestigen die men in de letterlijke zin van het woord nauwe
lijks kan aanspreken en die men, indien men aangesproken wordt nauwelijks kan verstaan, dan 
is dat op zichzelf al een problematische situatie, waarvoor men de ogen niet mag sluiten. In
dien mensen dat zo ervaren en als zodanig verwoorden, en aangeven dat een deel van hun pro
bleem veroorzaakt wordt door het feit dat dit vreemden zijn, met wie ze niet op de vanzelfspre
kende manier die zij gewend waren kunnen omgaan, dan gaat het niet aan om de reële proble
matiek die daarin een rol speelt, af te doen als discriminatie en racisme. Daarbij neemt men het 

239 Vgl.Vuijsje (1986), p. 21-27. 
240 Zoals Naftaniel (1996, p. 16/7) doet. 
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werkelijke probleem niet serieus,24' 

Daaraan zou toegevoegd moeten worden dat het feit dat gesproken moet worden van met 
drama van de marginalisering van etnische minderheden' 2 4 2 uiteraard ook betekent dat 
etnische minderheden een probleemcategorie vormen. Dat geldt met name voor allochto
ne jongeren: 

Ze nemen een bestendige lage positie in, terwijl hun kennis van de Nederlandse taal veelal 
slecht is. Gevolg daarvan is dat zij de competitie met de 'Nederlandse' kinderen verliezen. De 
achterstand wordt overerfelijk en dat is weer een voortdurende motor voor jeugdcriminali
teit.2 4 3 

Dat die problemen niet toegedekt mogen worden, en voluit aan het licht moeten kunnen 
treden zal door niemand bestreden worden. 2 4 4 Maar de daarvoor vereiste openheid be
tekent ook dat burgers die met die problemen geconfronteerd worden hun woede en er
gernis daarover moeten kunnen uiten, Zi j hebben er belang bij gehoord te worden en de 
andere burgers hebben er belang bij te weten hoever hun onvrede reikt. En niet alleen 
hun klachten moeten gehoord worden, maar ook hun kritiek op het in dit opzicht falende 
overheidsbeleid. 

Wat gezegd moet worden, moet kortom gezegd kunnen worden en dat betekent dat 
mensen de vrijheid moeten hebben om hun visie te geven op wat er belangrijk genoeg is 
om gezegd te worden hoe onbeholpen en ongenuanceerd hun formuleringen ook mo
gen zijn. O m een veel geciteerde passage van Learned Hand te parafraseren: Het bespre
ken van met immigratie verbonden kwesties kan mensen daadwerkelijk ertoe brengen al
lochtonen te gaan haten en te discrimineren. Heftige kritiek op vreemdelingenbeleid en 
minderhedenbeleid en het wijzen op de problemen die de aanwezigheid van allochtonen 
met zich meebrengt is gemakkelijk te transformeren in vijandschap en gewelddadige be
jegening van buitenlanders. Het zou dwaas zijn die causale verbanden te ontkennen, 
Maar om ongenuanceerde kritiek op het overheidsbeleid en kortzichtige signalering van 
bestaande problemen — als zodanig legitiem te verwarren met het aanzetten tot haat en 
discriminatie komt neer op het veronachtzamen van de tolerantie ten aanzien van metho
den van politieke agitatie die een garantie is voor een vrije samenleving, 2 4 5 

Met deze aanvullende overwegingen heeft het consequentialistische argument inzake 
zelfbestuur flink aan kracht gewonnen, Maar ik moet toegeven dat Ik achtervolgd bli jf 
worden door een hardnekkige intuïtie dat het argument geen recht doet aan sluipende 
manier waarop stemmingmakerij zijn vuile werk kan doen, Hoe wei er op het eerste ge
zicht geen twijfel hoeft te bestaan over de morele weerstandskracht van de overweldigen
de meerderheid van het Nederlandse volk, weten we uit ervaring dat die morele weer-

241 Gemeentelijke Ombudsman Utrecht, 2 september 1990, RR 252. 
242 Rath (1992), p. 252. 
243 Criminoloog Frank Bovenkerk in TROUW 30 januari 1997, In hetzelfde stuk wordt melding gemaakt van 

een onderzoek waaruit blijkt dat allochtone jongeren 40 procent van gepleegde diefstal met geweld en 49 
proeent van met harddrugs verbonden criminaliteit voor hun rekening nemen. 

244 Vgl. in dit verband de brief van minister Daies van 27 maart 1992, TK 1991/92, 22314, nr. 9. 
245 Learned Hand sprak overigens over het onderscheid tussen politieke agitatie en directe opruiing tot ge

welddadig verzet. Zie Masses Publishing Co. i \ Patten, 244 F. 535 (1917), 540. Vgl. hierboven, hoofd
stuk 7, § 4. 
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standskracht kan slijten. Sterker nog: die morele weerstandskracht lijkt historisch een 
nogal nieuw fenomeen en er is alle reden om haar voor fragiel te houden. W e weten uit 
ervaring dat stemmingmakerij tegen bevolkingsgroepen afschuwelijke gevolgen kan heb
ben, Waarom zouden we pogingen van mensen om door systematische lastercampagnes 
te morrelen aan de status van gelijkwaardigheid van door ras gekenmerkte groepen geen 
halt toeroepen? Natuurlijk moeten we veel energie steken in het blootleggen van alle pro
blemen die een voedingsbodem helpen creëren voor haat tegen minderheden. E n inder
daad is daar een open en robuust debat voor nodig. Maar is het niet ook van wezenlijk 
belang dat we tegen elkaar blijven zeggen dat racisme en discriminatie ontoelaatbaar zijn 
en dat we elkaar zonodig met behulp van de wet tot de orde roepen als we zondebokken 
voor onze ellende gaan zoeken en vervallen in kwaadaardige stemmingmakerij tegen 
minderheden? 

Ik geloof echter dat het onmogelijk is een juridisch hanteerbare definitie van kwaad
aardige stemmingmakerij te vinden die geen onaanvaardbare bedreiging vormt voor de 
vrijheid van meningsuiting. En daarmee zijn we terug bij een in § 7 van hoofdstuk 2 al 
aangesneden kwestie: dat er een grens is tussen min of meer waardevolle bijdragen aan 
het publieke debat en vuige stemmingmakerij staat buiten kijf, maar het is zeer de vraag 
of die grens wel met de voor het strafrecht vereiste precisie te trekken i s . 2 4 6 

Misschien dat er een categorie van in strikte z in lasterlijke uitlatingen te onderschei
den is: pertinent onware beweringen, die door ras gekenmerkte groepen beschuldigen van 
verdorven karakters, ernstige zedelijke tekortkomingen en algemeen als kwalijk be
schouwde praktijken, E r Is niets gewonnen bij zulke uitlatingen, zij zouden er in tegen
deel toe bij kunnen dragen dat mensen de verkeerde voorstellingen ontwikkelen en zij 
kunnen ook slechts bedoeld zijn om tot haat en onverdraagzaamheid op te hitsen. 

Maar met het trekken van die grens heb je het fenomeen stemmingmakerij nauwelijks 
geraakt, Iemand die stemming w i l maken heeft de leugen of de bewuste onwaarheid he
lemaal niet nodig. E r zijn oneindig veel halve of hele waarheden die geëigend zijn om de 
reputatie van (bepaalde groepen) allochtonen aan te randen en de beeldvorming over hun 
negatief te be ïnvloeden. De haatzaaier hoeft niet te beweren 'dat het allemaal criminelen 
z i jn ' , Hi j heeft een heel arsenaal aan alternatieve formuleringen tot zijn beschikking 
waarmee hij , zonder het expliciet te zeggen, even effectief kan suggereren dat mensen 
van die soort niet deugen: 'er zitten veel te veel criminelen onder', 'het aantal criminelen 
onder hun moet ons toch aan het denken zetten', i ie t is bepaald niet de eerste crimineel 
uit die groep', etc. De pogingen van de haatzaaier om in te spelen op onvrede en angsten 
en om het debat over de sociale positie van etnische minderheden aan te grijpen om 
vooroordelen en onverdraagzaamheid te kweken, zullen dan ook verdacht veel gaan l i j 
ken op de uitlatingen van degenen die helemaal geen haat wil len zaaien, maar slechts 
eerlijk commentaar wil len leveren op de problemen waar Nederland als immigratieland 
mee te kampen heeft en op de manier waarop de overheid daarmee omgaat, 

Het ligt misschien voor de hand om te denken dat toevoeging van een streng opzet-
vereiste hier uitkomst kan bieden. Indien uitlatingen die de reputatie van kwetsbare groe
pen raken 2 4 7 duidelijk gedaan zijn met kwade bedoelingen, als ze met andere woorden 

246 Zie voor een zeer leerzame bespreking van mogelijke delictsomschrijvingen in de context van het Ameri
kaanse recht: Taoenhaus (1950), 

247 Smadelijke uitlatingen in de ruime zin van het woord, d.w.z,: niet in de beperkte betekenis van 'een be
paald eerrelevant feit telasteleggend' (vgl. art. 261 Sr), maar in zin waarin uitlatingen smadelijk zijn die 
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duidelijk gericht zijn op het aanwakkeren van haat of aversie jegens etnische minderhe
den, dan zijn ze immers evident laakbaar en zou er een duidelijk aanwijzing zijn voor 
strafbaarheid. Dat was het criterium dat bij de bespreking van art. 131 d in § 4 van 
hoofdstuk 4 kwam bovendrijven; van strafbaarheid kan slechts sprake zijn als aangetoond 
kan worden dat de w i l van de spreker of schrijver gericht was op het Inderdaad doen 
ontstaan van negatieve beeldvorming, Hetzelfde criterium werd In het al eerder aange
haalde recente arrest van het Amsterdamse H o f geformuleerd: er moet sprake zijn van 
een 'welbewust pogen mensen wegens hun ras in diskrediet te brengen' , 2 4 8 Maar Ik zie 
drie problemen met deze benadering, 

L Op de eerste plaats lijkt het me dat een boosaardige bedoeling een overigens niet 
strafbare uitlating niet strafbaar kan maken. A l s Bovenkerk mag zeggen dat allochtonen 
volop in de drugshandel zitten, dan nntg Janmaat dat ook. En als Lubbers mag zeggen 
dat allochtonen In plaats van zich te bekwamen in het zeker stellen van een uitkering ook 
eens hun best moeten doen om een baan te vinden, dan mag Janmaat dat ook, 

2. Op de tweede plaats is hel vaststellen vm kwade bedoelingen in deze context een 
heikele zaak. Die kwaadaardigheid moet bi ijken uit ik uitlatingen, gegeven hun onderlin
ge samenhang en de context waarbinnen ze geuit zijn. Dan geldt echter de waarschuwing 
van Chafee dat een kwaadaardige bedoeling altijd afgeleid kan worden uit de gekozen 
bewoordingen als de rechter de in die bewoordingen geformuleerde analyse of kritiek om 
wat voor reden dan ook bedenkelijk acht, Wat dan de doorslag geeft en de jurispruden
tie leert dat dit maar al te vaak het geval is de verder niet argumentatief gearticu
leerde intuïtie van de rechter over de aanvaardbaarheid van dc aan zijn oordeel ooder-
worpen uitlatingen, 

Hoe moeilijk het is hier grenzen te trekken en me! name ook hoe moeilijk het is je 
aan je eigen grensstelling te huilden en weerstand te bieden aan de ergernis over naar al
le waarschijnlijkheid uit een foute mentaliteit geboren uitlatingen, kwam al naar voren bij 
de bespreking van de onrecht matigheidstest van het Amsterdamse H o f , 2 5 0 Het bleek 
ook in het net genoemde arrest waarin het Hof het criterium van khet welbewust pogen 
mensen wegens hun ras in diskrediet te brengen' had geformuleerd. Het H o f had daarbij 
vooropgesteld dat van "aan/.alten tof in de zin van \31d pas sprake kon zijn indien 
'buiten redelijke twijfel aannemelijk [is] geworden dat de aard en strekking van de uitge
sproken teksten en de ernst van de daarin geuite aantijgingen het voor "aanzetten" nood
zakelijke opruiingselement aanwezig doen djn\ Maar vervolgens kwalificeerde het de 
volgende passage als 'aanzettend tot haat': 

De Nederlandse regering heeft jaar in jaar uit een beleid gevoerd waarbij mensen over de hele 
wereld naar ons land worden gehaald, de taal niet spreken, onze cultuur niet kennen, geen hoge 
technische schoolontwikkeling hebben, dus die zich hier lopen te vervelen, totaal geen toekomst 
hebben, Die mensen worden eigenlijk min of meer aangezet tot het plegen van criminele daden 
en wat zien we: in de Nederlandse samenleving neemt de criminaliteit hand over hand toe. [...] 
En de schuld daarvan ligt natuurlijk gedeeltelijk bij de vreemdelingen die zich hier gewoon als 

de reputatie van anderen door het slijk halen, hen in diskrediet brengen en hen blootstellen aan de ver
achting en haat van medeburgers. 

248 Hof A'dam 23 december 1996, roinr. 234)01170-96 (mijn cursivering). 
249 Chafee (1941), p. 460 (Chafee spreekt in dit citaat overigens niet over rechters maar over jury's). Zie 

hoofdstuk 7, noot 53 en begeleidende tekst. 
250 Hof A'dam 10 maan 1983,'NJ 1984, 352, RR 47, 
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zware criminelen misdragen. Die uit een cultuur komen waarin men totaal niet geeft om een 
mensenleven en die hier in Nederland maar gewoon slachten.251 

W e weten dat die uitlating afkomstig is van een racist, maar er is met de beste wi l van 
de wereld geen 4oprulingselement ? in te lezen. Ik zie eerlijk gezegd niet eens in welke 
zin hier 'etnische minderheden' Iets aangewreven zou worden. Er wordt sowieso niet ge
sproken over alle vreemdelingen, maar alleen over diegenen onder de vreemdelingen die 
zich hier als zware criminelen gedragen, Bovendien maakt de passage sterk de indruk 
vooral over asielzoekers te gaan, In de stelling dat asielzoekers vaak uit 'culturen' komen 
"waarin men totaal niet geeft om een mensenleven-, schuilt echter een belangrijke kern 
van waarheid. Die mensen komen hier per slot van rekening niet voor niets politiek asiel 
vragen. Bovendien kun je bij tijd en wijlen in de krant lezen dat er onder de vluchtelin
gen die hier komen ook mensen zitten die z ich , bijvoorbeeld als l id van de geheime pol i 
tie onder een verdreven regime, schuldig hebben gemaakt aan afschuwelijke wandaden. 
Ook de van oorlogsmisdaden in Bosnië verdachte Dusko Tadic was een vluchteling. 
Weliswaar wordt er in de tekst gesuggereerd dat de toename van criminaliteit te maken 
heeft met de komst van vreemdelingen, maar je kunt je afvragen of de daarmee geopper
de hypothese zo vergezocht is, Bovendien wordt er een - ik zou haast zeggen: degelijk 
socialistische grond voor dat vermoeden gegeven, die ook nog eens de vreemdelingen 
als het ware vrij pleit: hen wordt door de volstrekt tekort schietende Nederlandse over
heid geen enkel perspectief op een normaal leven geboden, En wat dat slachten betreft: 
dat is precies de term die een Turkse imman tijdens een uitzending van de Turkse O m 
roep Stichting gebruikte om de behandeling te beschrijven die afvalligen in zijn ogen 
dienden te ondergaan, 2 5 2 

Natuurlijk zijn er genoeg uitlatingen die geen enkele twijfel laten bestaan over de 
kwaadaardigheid van de motieven van de auteur. Voorzover sprekers of schrijvers ondub
belzinnig te kennen geven anderen wegens hun ras als minderwaardige schepsels te zien 
of hen een mensonwaardige behandeling ten deel te wil len laten vallen, Is er ook vol
doende reden voor een verbod, zoals Ik in § 8 heb getracht uiteen te zetten. Deze catego
rie van mensonterende beledigingen zou, zoals net gesuggereerd, ook nog uitgebreid kun
nen worden met een categorie van in strikte zin lasterlijke uitlatingen. 
Aan de andere kant van het spectrum kan uit de strekking van een stuk ook vaak blijken 
dat de spreker volstrekt nobele doelen heeft. De eerder aangehaalde opmerkingen dat het 
maar eens afgelopen moet zijn met het 'doodknuffelen' en i n de watten leggen' en 'ver
wennen* van minderheden stammen bijvoorbeeld uit een betoog van iemand die, zoals 
zovelen sinds eind jaren tachtig, een beleid bepleit dat minderheden niet langer als 
zorgcategorieën ziet maar hen juist gaat aanspreken op hun eigen verantwoordelijk
he id . 2 3 3 De spreker somt vervolgens dan ook een aantal zaken op die allemaal bedoeld 
zijn om de integratie van minderheden te bevorderen. Z o kan uit een context ook onom
stotelijk blijken dat een fel geformuleerd pleidooi waarin allochtonen aangewreven wordt 
tot criminaliteit en onderontwikkeldheid te vervallen, niet bedoeld is om uitsluiting te be
pleiten, maar gericht is op het wakker schudden van organisaties van allochtonen en be
schouwd kan worden als een oproep aan allochtonen om harder mee te werken aan het 

251 Hof A'dam, 23 december 1996, rolnr. 23-001170-96, de onder J opgenomen passage. 
252 NRC HANDELSBLAD , 13 december 1990. 
253 Vgl. in dit verband ook Van der List (1993). 
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integratieproces. 
Maar tussen betogen die ondubbelzinnig uitsluiting en discriminatie bepleiten en beto

gen die in naam van integratie kritiek leveren op de wijze waarop die integratie nu nage
streefd wordt, ligt een oceaan van meer of minder bedenkelijke en warrige, uit ontevre
denheid, ergernis, onbegrip en verongelijkte verontwaardiging geboren pleidooien, Ple i 
dooien die klagen over de onaangepastheid, de criminaliteit en de vreemde gewoontes van 
buitenlanders, over de toevloed van vreemdelingen en de achterstelling van de Nederlan
ders en over de belabberde manier waarop de Nederlandse overheden het minderhe
denvraagstuk aanpakken, Het Is ten aanzien van deze pleidooien vaak buitengewoon lastig 
om vast te stellen of en m welke zin ze eventueel kwaadaardig bedoeld zouden zijn. 

3. Dat is extra problematisch omdat het op de derde plaats helemaal niet zo duidelijk 
is wat eigenlijk kwaadaardige bedoelingen zijn. Getuigt bijvoorbeeld de gedachte dat 
'buitenlanders eruit' moeten per se van een kwaadaardige racistische geest? Zi j getuigt 
natuurlijk van een onvoorstelbare kortzichtigheid en een laakbaar gebrek aan inlevings
vermogen. Maar toch is 'alle buitenlanders eruit' tot eind jaren zeventig in zekere zin het 
officiële beleidsdoel van de Nederlandse regering geweest. Gastarbeiders waren niet meer 
dan dat: buitenlanders die hier tijdelijk als gast verbleven. In de optiek van de regering 
verdienden zij zelfs niet eens de beschemring van art. 137c Sr. 'Belediging van "de gast
arbeiders" [valt] niet onder het bereik van de voorgestelde bepaling' , benadrukte de M e 
morie van Antwoord in 1969. 2 M Pas vanaf ongeveer 1980 heeft de overheid wil len in
zien dat Nederland een immigratieland was geworden, is het loutere feit dat de overheid 
toen besloot dat de gastarbeiders immigranten waren voldoende om het pleidooi voor te
rugkeer van gastarbeiders tot kwaadaardige racistische stemmingmakerij te maken? Moet 
het vanaf dat moment opeens voor iedereen evident zijn dat hun terugkeer uitgesloten Is 
en mag daarom niemand dat meer aan de orde stellen? O f neem de uitlating iedere baan 
aan minderheden is een Nederlandse werkloze' . Het hof te Amsterdam vond dat een ra
cistische belediging, omdat buiten kijf stond dat met die uitlating bedoeld was dat iedere 
baan aan een l id van een etnische minderheid een autochtone werkloze i s . 2 5 5 Het lijkt 
me aannemelijk dat een niet-onaanzienlijk aantal burgers niet direct zal begrijpen wat er 
verkeerd is aan die uitlating. Z i j is in zekere zin toch gewoon waar? De reden om ooit 
voor 'gastarbeiders* te kiezen was toch juist om te voorzien in de gaten die vielen als 
gevolg van een te krappe arbeidsmarkt, zonder het risico te lopen dat er bij een verrui
ming van die markt geen werk meer zou zijn voor Nederlanders? Het onderwijs in eigen 
taal en cultuur was toch ook bedoeld om ontworteling te voorkomen en zo een soepele 
en probleemloze terugkeer te garanderen? 

Natuurlijk is iedere baan aan een minderheid is een Nederlandse werkloze' een uitla
ting die niet kan. Maar ik geloof niet dat het geen betoog hoeft dat zij een ontoelaatbare 
uitlating is, Het blijkt dat mensen ertoe geneigd kunnen zijn de wereld op die manier te 
bekijken. Onder die mensen zullen zeker rabiate racisten zitten die met geen mogelijk
heid tot een andere visie bekeerd zullen kunnen worden. Maar er zullen ook mensen on
der zitten die mogelijk tot het inzicht gebracht kunnen worden dat ze het bij het verkeer
de eind hebben, Het lijkt me echter erg onwaarschijnlijk dat het bestraffen van zulke uit
latingen helpt dat inzicht te creëren. Door de strafwet hier op los te laten help je niet het 
klimaat te verbeteren en negatieve beeldvorming te bestrijden, maar vestig je slechts de 

254 TK 1996/70, 9724, nr 5, 4R. 
255 Hof Amsterdam, 23 december 1996, rolnr, 23-001 170-96, de onder E opgenomen passage. 
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indruk dat je eigenlijk geen goede argumenten hebt voor je stelling dat het niet door de 
beugel kan om zulke dingen te zeggen. Mede in het licht van het feit dat zulke pleidooi
en vaak een uitlaatklep zijn en een manier om stoom af te blazen en vooral omdat hun 
kwalijke kanten vaak zonder veel moeite te neutraliseren zijn door ze tegen te spreken, 
geloof ik dat het uiteindelijk onverstandig is om zulke twijfelachtige, maar niet evident 
racistische pleidooien te onderdrukken. 

10. Conclusie 

Wat ik met bovenstaande bespreking hoop te hebben aangetoond is dat er, anders dan de 
Amerikanen menen, weliswaar ruimte is voor de strafbaarstelling van discriminerende 
meningsuiting, maar dat die ruimte beperkter is dan de Nederlandse wetgever en rechter 
veronderstellen. 

Zoals we in de vorige paragraaf zagen heeft de binnen het Nederlands recht te be
speuren neiging om discriminerende meningsuiting teveel aan banden te leggen vooral te 
maken met de gedachte dat discriminerende uitlatingen een bedreiging vormen vanwege 
hun vermogen om bij te dragen aan negatieve beeldvorming. De stelling dat de daarmee 
gegeven consequentiallstische rechtvaardiging voor strafbaarstelling principieel niet te 
rechtvaardigen was, kon trouwens niet hard gemaakt worden. Niet alleen negeerde het 
niet-consequentialistische argument Inzake zelfbestuur het feit dat we naast het belang 
om zelf uit te maken wat we moeten geloven ook nog andere belangen hebben (zoals het 
belang dat onze goede naam niet ten onrechte besmeurd wordt), het verzuimde boven
dien aandacht te besteden aan de omstandigheid dat het belang om zelf uit te maken wat 
we moeten geloven ook een belang impliceert bij een goed klimaat voor het vormen van 
voorstellingen en overtuigingen. Een consequentiallstische afweging bleek met andere 
woorden onvermijdelijk. 

De in het Nederlands recht gemaakte consequentiallstische afweging is bovendien niet 
evident onzinnig. Er is gezien de kwetsbare positie van etnische minderheden in onze sa
menleving alle reden om op onze hoede te zijn en alert te blijven. Weliswaar moet de 
vraag gesteld worden of het verbieden van discriminerende uitingen wei de geë igende 
weg is, maar op het terrein van de bestrijding van racisme en vreemdelingenhaat zijn 
geen makkelijke antwoorden te vinden. De vraag wat precies de invloed zal zijn van spe
cifieke beperkingen van de uitingsvrijheid op de kwaliteit van het denkklimaat en op het 
functioneren van de democratie, is een lastige empirische kwestie . 2 5 6 Z i j is dus ook, 
gegeven de onvolledige en gebrekkige kennis die we hebben over de op dit gebied gel
dende wetmatigheden, een controversiële kwestie. 

Toch hoop ik aannemelijk te hebben gemaakt dat het Nederlandse recht te weinig oog 
heeft voor het immense belang bij een open en robuust debat over de problemen waar 
Nederland als immigratieland mee te kampen heeft en dat het bovendien veronachtzaamt 

256 Dat geldt trouwens ook t.a.v. het oordeel van het SC dat het denkproces van de gemeenschap het meest 
gediend is bij een regel die beledigers van publieke figuren pas aansprakelijk stelt als zij moedwillig per
tinente onjuistheden over hun verspreiden {New York Times v. Sulltvan, 376 U.S. 254, 279-280). Dal is 
een empirische claim die geenszins vanzelfsprekend is. Men kan zich immers afvragen of burgers niet 
juist gebaat zijn bij een regel die journalisten tot grotere zorgvuldigheid dwingt en aldus de kiezers beter 
beschermt tegen de misleiding die het gevolg is van lichte verdachtmakingen aan het adres van degenen 
die zich verkiesbaar stellen. Vgl. Wellington (1979), p. 1114. 
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dat ook de benepen en kortzichtige burger een fundamenteel recht heeft om zijn visie te 
geven op de gewenste vormgeving van de samenleving en om zijn onvrede te uiten over 
de manier waarop de overheid met zijn belangen omgaat. Natuurlijk houdt dat laatste 
recht niet het recht in om stemming te maken tegen etnische minderheden, De ontplooi
ingskansen van leden van die minderheden zijn in belangrijke mate afhankelijk van de 
mate waarin zij als volwaardig medeburger geaccepteerd worden en pogingen om aan die 
status van gelijkwaardigheid afbreuk te doen zijn, als pogingen om anderen schade te be
rokkenen, van geen enkele waarde. Maar stemmingmakerij laat zich nauwelijks vangen 
in juridisch hanteerbare formules. Mede in het licht van de maatschappelijke druk om 
ongepaste meningsuiting niet onbestraft te laten, is het überhaupt niet erg waarschijnlijk 
dat de rechter onderscheid zal wil len maken tussen kwaadaardige stemmingmakerij ener
zijds, en ongenuanceerde kritiek en venijnig geformuleerde probleemanalyses anderzijds. 
Onderdrukking van die laatste zal echter eerder frustraties aanwakkeren en haat bevor
deren, dan dat zij bij zal dragen aan een verbetering van het morele klimaat van de sa
menleving. E r zijn bovendien andere manieren om negatieve beeldvorming te bestrijden. 
M i j lijkt het daarom raadzaam om strafbaarstelling te beperken tot ondubbelzinnige ge
vallen van racistische belediging. 

De kern van het in § 8 ontwikkelde pleidooi voor een verbod op racistische beledi
ging was dat van burgers in een democratie redelijkerwijs niet verwacht kan worden dat 
zij zulke beledigingen zomaar over hun kant laten gaan. Uitlatingen waarmee ondubbel
zinnig te kennen wordt gegeven dat anderen wegens hun ras ais minderwaardige schep
sels worden gezien of die de boodschap overbrengen dat zij een menswaardige behande
ling niet verdienen, geven de mikpunten ervan diepe aanstoot, doen hen onrecht en zi jn, 
zoals ook afgeleid kan worden uit de behandeling van de dekkingsvraag in § 3 en de 
verwerping van het argument inzake gelijk respect In § 4, op geen enkele manier te recht
vaardigen. Amerikanen hebben ongelijk waar zij stellen dat de aanstootgevendheid van 
een idee nooit een reden kan zijn voor haar regulering. Zi j zien met name over het hoofd 
dat er een wezenlijk verschil is tussen racistische beledigingen enerzijds en grove en on
betamelijke kritiek,op andermans religieuze overtuigingen anderzijds. Omdat (en voorzo
ver) bij de laatste het medemenselijke buiten de strijd blijft, missen beledigingen wegens 
godsdienst of levensovertuiging het eminent onredelijke karakter dat kenmerkend is voor 
racistische beledigingen. Anders dan deze laatste zijn zij niet zonder meer te beschouwen 
als een aanval op de menselijke waardigheid. 
Uitlatingen die wel als zodanig te begrijpen zijn, kunnen in een samenleving die geba
seerd is op het ideaal van gelijke menselijke waardigheid niet getolereerd worden. Z i j 
maken een Inbreuk op het recht van de burger om als gelijkwaardige bejegend te wor
den. De bescherming die de strafwet hier kan bieden is natuurlijk gering. Maar juist ook 
in het licht van de onuitroeibaarheid van racisme en vreemdelingenhaat is een strafbaar
stelling van racistische belediging een onontbeerlijke compensatie voor het door haatspu-
wers berokkende leed. 

Ik geloof overigens dat ook het feit dat zo 'n strafbaarstelling bij kan dragen aan het 
instandhouden van het morele klimaat van de samenleving gewicht In de schaal legt. 
Zoals al aangestipt in § 7 van hoofdstuk 7 bestaat er zoiets als een overheidsbelang bij 
het instandhouden van het ethos van de gemeenschap. We hebben een collectief belang 
bij het levend houden van de moraal die volgens de grondwet de erkende basis-moraal 
van een pluriforme democratie is: die van gelijkwaardigheid en nondiscriminatie. Dat 
mag overigens niet in een vulgair communitaristisehe zin begrepen worden, Het gaat er 
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niet om dat haatpropaganda niet strookt met onze gedeelde overtuigingen en onverenig
baar is met het type samenleving dat we wallen zijn. Het gaat erom dat het in die gedeel
de overtuigingen besloten liggende samenlevingsideaal het nastreven waard is en levend 
gehouden behoort te worden, omdat daarin de beste garantie ligt dat alle burgers onge
acht hun ras de kans zullen krijgen iets behoorlijks van hun leven te maken. 

Het argument inzake negatieve beeldvorming blijft in die zin relevant. Zeker in het 
licht van het feit dat er nogal wat jongeren zijn die zich aangetrokken voelen door neo-
nazistische ideologieën is het niet onzinnig om de strafbaarstelling van racistische beledi
ging behalve als compensatie voor berokkend leed ook te wil len zien als een poging om 
door het neerleggen van een duidelijke norm racisme te schandaliseren en racistische uit
latingen iedere vorm van respectabiliteit te ontnemen, 
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Summary 

It goes without saying that discrimination is an evi l which should be fought using all ap
propriate means. According to the prevailing view in the Netherlands, this implies that 
the law also has a role in the fight against the expression of discriminatory opinions. The 
law most protect minorities against degrading insults, and it must form a barrier against 
the spread of prejudice and false ideas, The United States, however, show us that — with
out trivializing the evils of racism and discrimination •— the conclusion can be reached 
that there is no place in a democracy for criminalizing the expression of discriminatory 
opinions, They challenge us, therefore, to closely re-examine the arguments which we 
use to justify the banning of discriminatory statements. That gauntlet is taken up in this 
book. It seeks to find an answer to the question of whether, in the context of the impor
tance of freedom of expression within a democracy, limits can be placed upon the ex
pression of discriminatory opinions. 

Part 1 of the book shows how Dutch law deals with the tension between freedom of 
expression and the criminalization of discriminatory statements, Chapter 2 opens with the 
introduction of section 137c Sr (Sr = the Criminal Code of the Netherlands), the article 
of the law which outlaws group l ibel . This was introduced In 1934, together with an ar
ticle forbidding the defamation of public authority. The government was well aware that 
such laws constituted a threat to the freedom of public debate, and so chose only to cr i 
minalize utterances which had an insulting form, The discussion of the two legal articles 
concentrates upon three themes: the question of whether it Is sensible to differentiate be
tween form and content; the question of whether, with respect to group l ibel , it is wise to 
permit this i f the language used Is acceptable; and the question of how great the risk is 
that persecution w i l l lead to "pol i t ical" trials, 

Chapter 3 examines the changes which took place in 1971, in the context of the i m 
plementation of the International Convention on the Eliminat ion of al l Forms of Racial 
Discrimination, The limitation to defamatory forms contained in section 137c Sr was 
dropped and a new section, I37d Sr, introduced which criminalized incitement to racial 
hatred, discrimination or violence. Moreover, the government added discrimination on 
the grounds of "religion and b e l i e f . After a brief examination of the proposition that the 
term "on the grounds of their race or rel igion" significantly limits criminal l iabil i ty, and 
of the implications of the addition of discrimination on the grounds of "religion or be
l i e f for the scope for crit icizing the beliefs of others, the rest of this chapter is devoted 
to the relationship between injury and defamation. This question is raised because the 
courts have used section 137c Sr to protect Jews against "mental distress" arising from 
sensitivities associated with the holocaust. It is argued that the reading of section 137c Sr 
by the courts is not only incompatible with any plausible grammatical interpretation of 
the definition of the offence and contrary to clearly expressed legislative intent and the 
system of our criminal law, but also incompatible with any plausible interpretation of 
freedom of expression. After an attempt to give a more precise definition to the term 
"defamation", the core of the meaning thus arrived at is illustrated using examples bor
rowed from case law, The chapter closes with a brief consideration of the problem of 
how far one can go In providing interpretations of unclear wording when qualifying 
statements, 
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Chapter 4 begins with an outline of the history which led, in 1991, to the incorporation 
of discrimination on the grounds of "heterosexual or homosexual orientation" in section 
137c and d Sr and of discrimination on the grounds of "gender" in Ar t 137d Sr. E n 
larging upon the debates held in the "Second Chamber" (the lower house of the Dutch 
Parliament), a number of problems arising from this extension are considered. Amongst 
other matters, the question is raised as to whether it really is desirable that no intention 
to defame is required for offenses under section 137c Sr. With reference to the curious 
fact that discrimination on the grounds of gender is included in section 1.37d but not in 
section 137c, the relationship between defamation and incitement to hatred and discrimi
nation is investigated, as is what precisely is meant by "incitement to". The discussion of 
this latter point raises the question of why no special legal defences have been incorpor
ated into the measures being discussed here. In its turn, this question leads to a brief 
consideration of the judge's role as a protector of c iv i l liberties. The chapter goes on to 
concentrate upon the question of whether the traditional Islamic and Christian views of 
homosexuality and of the role of women can still be expressed freely now that discrimi
nation on the grounds of "gender" and "homosexual orientation" has been incorporated 
into section 137c and d a question which is all the more pertinent in the light of the 
way in which c i v i l courts handle such expressions of belief. The final section examines 
the status of religious statements. The discussion of this issue culminates in the question 
of whether our law does not treat too casually citizens' interest in publicly expressing 
their opinions about what is wrong in the world and what their god wants of it. In the 
light of this interest, is it in any way justifiable for criminal law to set limits to it? 

Part 2 attempts to trace why American law answers this question in the negative. 
Chapter 5 briefly examines the meaning of the First Amendment and then, using the sen
sational Skokie case, shows that the decision to declare bans on Naz i demonstrations un
constitutional was dictated by the principle of neutrality, A-discussion of a recent judge
ment confirms that the Supreme Court does Indeed believe that, In regulating the expres
sion of opinion, governments may make no distinction between messages of tolerance 
and equality on the one hand and messages of racial hatred on the other. After an expla
nation intended to show why It is so important that governments do not have the power 
to interfere with the content of speech, the chapter closes with an "excursion" into the 
role of the principle of neutrality in Dutch law. 

Chapter 6 then discusses possible answers to the question of why governments should 
make no distinction between messages of equality on the one hand and messages of into
lerance and hatred on the other. The claim that such extreme neutrality is dictated by the 
fundamental equivalence of ideas is investigated, as is the claim that it has to do with 
our fal l ibi l i ty, Furtheimore, the meaning of the fact that the principle of neutrality must 
primarily be understood as a prohibition on legal moralism is examined. Most attention, 
however, is paid to the standard argument of the c i v i l libertarian: the c la im that confer
ring the power to identify pernicious ideas wi l l lead to the suppression of ideas which 
are merely disagreeable to those in power -- and that the chance of this happening is 
much greater than the chance that the free expression of pernicious opinions w i l l have 
harmful consequences. The "slippery slope" argument implicit in this claim is analyzed 
by looking at the factors which make such "slippage" l ike ly , after which the question of 
whether the courts cannot be entrusted with protecting the boundaries and so preventing 
the slippage is examined. The chapter closes with the observation that, In order to evalu
ate the "slippery slope" argument under consideration, it is in fact first necessary to ob-
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tain a clear picture of what is actually at stake when we talk about limitations to freedom 
of expression. 

Chapter 7 attempts to provide this clarity by more closely examining the arguments 
developed within American adjudication in favour of granting a 4preferred position' to 
freedom of speech. It does so by providing an outline of the development of the wel l -
known "clear and present danger" test. This test was first formulated during cases in 
which Its application led to long prison sentences for comparatively innocent pamphlete
ers. The considerations which influenced the author of the test — Justice Holmes In 
shortly afterwards issuing fierce "dissenting opinions" against his original interpretation 
of It are investigated, The attempt by justice Brandeis to provide a theoretical foundation 
to the new interpretation Is examined, after which it is shown how, during the 1930s and 
1940s, the views of Holmes and Brandeis became those of the majority of the Supreme 
Court, The remainder of the chapter considers the fate of a 1952 ruling in which the Su
preme Court declared a "group libel law" to be constitutional. Fol lowing an outline of 
the historical background to that ruling, subsequent developments are examined which 
make it clear that the central premises of that decision no longer apply and that the Su
preme Court w i l l no longer accept the punishment of discriminatory statements. The 
most Important consideration in this is that, in a society in which groups characterized by 
their "race" are the victims of discrimination, the debate about important public affairs 
cannot but result in a debate about the demeanour of the members of those groups. 

In Part 3, which consists of a single closing chapter, I develop my own answer to the 
question of how far a government may go In restraining the expression of discriminatory 
opinions. The starting point to this is the assumption that freedom of expression derives 
its importance from the contribution which it makes to accomplishing the right of 
everyone to shape their own life according to their own judgement, and that its boundary 
therefore lies at the point where expression harms others. The final balancing of Interests 
is Introduced with a discussion of three more general questions: the argument that some 
categories of discriminatory statement fall outside the scope of the right to free speech; 
the argument that the principle of equal respect requires that racists be left free to ex
press their opinions; and the suggestion that one implication of talking about a 'right' to 
free speech is that people must be left free to express their opinion, even i f others are 
harmed by it. Subsequently, with reference to the "evi ls" cited by the Dutch legislature, 
attention is concentrated upon three possible grounds for criminalization: preventing the 
disruption of public order; preventing offence or mental distress; and preventing the 
spread of prejudice and false ideas. The first and third grounds are rejected. A n argument 
is made, though, for the acceptance that there are good reasons for prohibiting abusive 
racist Insults that is to say, insults whose unambiguous intent is to tell their subjects 
that, merely because they belong to another race, they are inferior and contemptible, and 
do not deserve to be treated as equals. The mental distress or outrage which such state
ments can cause in their subjects is a form of offence which one cannot reasonably ex
pect the citizens of a democracy simply to shrug off, Measured by the most fundamental 
yardstick of our legal system (the principle of political equality or human dignity), the 
expression of such messages of hatred Is utterly unreasonable, malicious and socially 
worthless, 

The conclusion, in other words, is that there is much less scope for prosecution than 
the Dutch are inclined to think, but still more than the Americans have hitherto been w i l 
l ing to accept. 
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