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AAN MIJN OUDERS
AAN MIJN AANSTAANDE VROUW

Aan het einde van mijn
behoefte, dank te brengen
wetenschappelijke vorming
In het bijzonder gaat

academische studiën gekomen, gevoel ik
aan allen, die op eenige wijze tot mijn
bijdroegen.
mijn dank uit tot U , zeergeleerde

A n e m a, hooggeschatte promotor, voor het toezicht, dat Gij op
de totstandkoming van dit proefschrift wildet uitoefenen. Voor
U w nuttige wenken, welke aan het " imprimatur" vooraf gingen ,
ben ik U ten zeerste dankbaar. Gij gaaft mij vrijheid van drukpers,
ook daar, waar misschien van afwijkende meening werd blijk
gegeven.
Gaarne grijp ik tevens de gelegenheid aan, mijn Ouders myn
groote erkentelijkheid te betuigen voor het feit , dat zij mij deze
opleiding ten deel lieten vallen. Het is mij een bijzondere vreugde,
dat zij dezen dag kunnen me,emaken.

HOOFDSTUK 1.

INLEIDENDE OPMERKINGEN.
Het woord ter inleiding kan. voorzoover het de keuze van het
onderwerp wJI rechtvaardigen. kort zijn. Het in dit proefschrift besproken vraagstuk zou zeer mank gaan aan de bezwaren eener al
te groote actualiteit. ware het niet. dat het hier behandelde probleem.
in allerlei variatie. is gesteld geworden. sinds aan de menschheid de
drukkunst gewerd. en in ruimeren zin ook reeds voor dien tijd.
Moest met een staatsrechtelijke behandeling van de persvrijheid gewacht worden tot alle krijgsrumoer tot het verleden behoorde. het
onderwerp stond voor altijd op den index. Dat uitstel dan ook geen
zin heeft. is reeds door velen ingezien. Deze allen hebben het vraagstuk echter voornamelijk benaderd van strafrechtelijke zijde. Aangezien door verschillenden onder hen opmerkingen zijn gemaakt en
naspeuringen verricht. die tevens staatsrechtelijke waarde hebben.
zal er nog ruimschoots gelegenheid bestaan tot nadere aanduiding.
Afgedacht dan van tijdschriftartikelen of losse opmerkingen in publicaties over andere onderwerpen is over de staatsrechtelijke beteekenis van de vrijheid van drukpers minder geschreven. dan men
wellicht vermoeden zou. althans in ons land. Het loont evenwel
zeer de moeite. de talrijke. verspreid liggende beschouwingen en gegevens tot één geheel te maken en intusschen eenigermate critisch
te bezien.
Dat de persvrijheid zich verheugen mag in een .. voortdurende
actualiteit". doet niets af van het feit. dat zij in onze dagen wel
bijzonder de aandacht vraagt. In een typeering van den tijd. waarin
·wij leven. noemt Prof. A. C. Josephus Jitta als een der kenmerken.
dat in meer dan één land de vrijheid van meening volkomen is weggevaagd 1). Volgens een Engelsch publicist zijn op het Europeesch
continent nog slechts een zestal landen zonder censuur. te weten
1) .A . C. Josephus Ji tta. Nederlandsche D emocratie. in De Groene Amsterdammer van 24 October 1936.
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Holland, België, Zwitserland, Denemarken, Noorwegen en Zweden 2) . Hiernaast kan er op gewezen worden, dat juist in dezen tijd
in verschillende Staten het vraagstuk der pers ingrijpende wijzigingen
onderging. "Censorship has passed from the purely negative to the
diabolically positive" 3). In het eene land onderdrukt, geniet de
pers in het andere een ruime mate van vrijheid. Ook dit laatste
brengt vragen met zich.
In ons land is de kwestie inzake de vrijheid van gedachtenuiting
geaccentueerd geworden door het feit, dat het probleem behoorde
tot de onderwerpen, die nader onderzocht zijn door een Staatscommissie, ingesteld bij Koninklijk Besluit van 24 Januari 1936,
No. 41, aan welke werd opgedragen de voorbereiding van een partiëele herziening van de Grondwet. En wel meende de Regeering het
voorstel van deze Staatscommissie tot wijziging van het betreffende
grondwetsartikel niet te moeten overnemen, noch andere wijzigingen
voor te stellen, doch deze houding viel slechts te verklaren uit de
"huidige tijdsomstandigheden" 4) . Het behoeft geen betoog dat met
deze argumentatie het vraagstuk niet is opgelost 5).
Meer plaats dan de rechtvaardiging van de keuze vraagt het hanteeren van de actio finium regundorum.
De meening. die men over de vrijheid van drukpers koestert. is
nauw verbonden aan de opvatting. die men aanhangt over de pers
zelf. Dit echter niet steeds direct. Vooral in de laatste jaren valt
meer dan één richting op te merken. die leert, dat ook zonder vrijheid een pers van eenige beteekenis zeer wel mogelijk is, ja zelfs, dat
de ware vrijheid slechts daar bestaat, waar de pers zich bevindt onder
de daadwerkelijke "bescherming" van de overheid of eenig ander
orgaan. We laten voorloopig rusten, dat deze opvatting in de practijk tot nu toe niet bovenmate overtuigend bleek te zijn 6). doch
willen alleen constateeren, dat de verdedigers van de hier vermelde

2)

Ferdinand Tuohy, The Doped Continent, in Britannia and Eve van April

193 6 .

3) Idem.
4) Zitting 1935136, 477 . No. 3, blz. 4.
5) Zie ook Mr C. W. de Vries. De Liberale Staat en de regeeringsvoorstellen
(1936) tot Grondwetsherziening, Rotterdam 1936 , blz. 124.
6) Men zie b.v. Mr H. P . Marchant. Een staatkundige epidemie, 's-Hert-ogenbbsch 1936. blz. 12.
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beschouwing. zij het ook langs een omweg. toch een relatie aannemen tusschen pers en vrijheid.
Het ligt niet in onze bedoeling. een uitvoerig overzicht te geven
van allerlei min of meer markante opmerkingen. welke over de drukpers zijn gemaakt 7). Wel .geven we kortelings aan. welke nadeelen
en welke voordeelen de pers en haar vrijheid opleveren. en daarna.
met welke onderwerpen de vrijheiq van ,d rukpers in den regel in verband wordt gebracht. Daarbij gaan we niet in op vragen naar de
verhouding tusschen Raad van State en persvrijheid 8). tusschen
Winkelsluitingswet en persvrijheid 9). tusschen prohibitie en persvrijheid 10). enz. De eventueele wenschelijkheid van het beroepsgeheim voor den journalist vond reeds een. zij het ook strafrechtelijke. behandeling 11). De anonymiteit komt nader aan de orde.
We beperken ons in hoofdzaak tot ons eigen land. De stof. welke
daar wordt gevonden. is reeds zoo uitgebreid. dat een eenigszins
afgerond geheel mogelijk is. Over de grenzen zal geen blik worden
geworpen. dan ter illustratie of nadere toelichting en vergelijking.
Dat we in een bepaald hoofdstuk deze strenge beperking niet aanbrengen. moet verklaard worden uit het feit. dat over enkele zeer
belangrijke. ten deele nieuwere stroomingen in eigen land weinig gegevens van al of niet practisch en aard te vinden zijn.
Zooals elk recht is ook dat van vrije meeningsuiting historisch
bepaald. Reeds hierom is een historisch onderzoek gewenscht. Hoezeer het waarde heeft. moge uit het volgende blijken. De vermelde
Staatscommissie merkt in haar rapport op. dat. terwijl ook in vroegere perioden van ons staatkundig leven gedrukte stukken het licht
7) Men zie b.v. enkele uitspraken bij Dr E. J. Beumer. Pers en Criminaliteit.
in Stemmen des Tijds. Ie jaargang. Utrecht 1912. blz. 507 vvo
8) Jhr Ambroos van der Does de Bije. Nader betoog tegen de beweerde meerderjarigheid van den Prins van Oranje. bij de vervulling van zijn achttiende jaar.
Amsterdam 1859. blz. 39 .
9) Zie W . N. van der Hout. De pers en haar vrijheid. in Haagsch Maandblad.
December 1936. blz. 612.
10)
Albert Einstein. Mijn kijk op het leven. vertaling van T. Landré.
Amsterdam 1934. blz. 54. ziet tusschen beide laatste een relatie. zij het ook een
negatieve. Over Amerika schrijvend zegt hij n.l.: "Het café is een plaats. waar de
menschen gelegenheid vinden van gedachten te wisselen over de algemeene belangen .
Dergelijke gelegenheden nu vindt men h ier te lande niet. zoodat de meestal door
belangengroepen gecontroleerde pers te veel invloed heeft op de openbare meening" .
11) Th. I. K. M . Hilterman. Het beroepsgeheim van den journalist. Amsterdam 1910.
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zagen, die de grondslagen van de bestaande orde aantastten, "onder
de tegenwoordige omstandigheden het misbruik van de drukpersvrijheid een meer stelselmatig karakter heeft aangenomen" 1.2). In
een in October I 788 te Groningen uitgevaardigd plakkaat wordt
evenw.el opgemerkt: "Door sommigen wordt bij aanhoudendheid
de verderfelijke maxime gevolgd om de besluiten van de Hooge
Machten des Lands op de eerlooste wijs te bedillen, en hen die zich
stil en vreedzaam gedragen, baldadig aan te randen en te bespotten
en te mishandelen ; voorts allerlei schadelijke verdichtselen van
nieuwstijdingen uit te venten om den goeden schrik aan te jagen en
aan den anderen kant de verblinde en vooringenomen menigte
hoop te geven dat hun pernicieuse volk- en landbedervend leerstelsel
eindelijk doorbreken en door uitheem.sche macht ondersteuning zal
ontvangen" 13 ) (curs. van mij. E. D . ). De klacht over de stelselmatigheid is dus geenszins zoo nieuw als de Staatscommissie doet
voorkd,men.
Na dit historisch overzicht in Hoofdstuk 2 , dat uitloopt op de
wijze, waarop de vrijheid van drukpers in de Grondwet is geregeld
geworden, wordt in Hoofdstuk 3 stilgestaan bij de interpretatie,
vooral door ons hoogste rechtscollege aan het betreffende artikel
geschonken. Het verdient aanbeveling, en sluit trouwens natuurlijkerwijze bij deze behandeling aan, aandacht te wijden aan de
vraag, hoe de verspreiding, met name de colportage, is geregeld en
behoort geregeld te zijn. T evens worden in dit hoofdstuk enkele
andere punten onder het oog gezien, die hiermee nauw samenhangen.
Daar, zooals zal blijken, de vrijheid van drukpers immer gerekend
is te behooren tot de zgn. grond- of vrijheidsrechten. zal bij deze
rechten stilgestaan worden. Zulks is uiteraard noodig om een juist
inzicht te bekomen in den aard van het recht op een vrije drukpers.
Dit onderzoek heeft plaats in Hoofdstuk 4.
In het laatste hoofdstuk komt dan de vraag aan de orde, of,
gezien mede het voorgaande, de huidige staatsrechtelijke regeling
voldoet, en zoo niet. in welke richting naar een oplossing kan worden
gestreefd. Het spreekt vanzelf, dat daarbij tevens gelegenheid bestaat,

Verslag. blz. 3.
Mr G. Groen van Prinsterer. Handboek der geschiedenis van het vaderland.
vijfde druk. Middelharnis 1927. blz. 791.
12)

13)
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de wijze na te gaan, waarop het onderwerp in kwestie bij de grondwetsherziening- 1936/37 is behandeld.
Op de groote beteekenis van de drukpers te wijzen, zou, na hetgeen
hierover werd geschreven, geen zin hebben 14). Die beteekenis komt
reeds tot uiting in de hoeveelheid literatuur, welke wordt verspreid 15). Welke waarde in het nationale leven een dagblad kan
krijgen, heeft in Engeland de "Times" bewezen 16). Niet minder
groot echter kan de invloed van de pers zijn door hetgeen zij verzwijgt 17).
Deze sleutelpositie nu brengt nadeel en en voordeelen met zich.
Het is bekend, dat da Costa afwijzend stond tegenover de periodieken. Hij sprak van de "verwaten koningin", die "gezeten op haar
koets", "de Meening als slavin" heeft 18). Hij rekent de "ongebon14) Van de publicaties van den laatsten tijd hieromtrent noemen we: Emmy
J. Belinfante, Holland. let op uw pers!. in Haagsch Maandblad van September
1931. blz. 266;
H. Samkalden. Publieke meening, pers en staat, Leiden 1932. vooral blz. 81 vv.;
Mr Dr W. M. Westerman, Is onze nederlandsche pers objectief. in Haagsch
Maandblad van Juni 1935, blz. 569.
15) J. D . C. van Dokkum, Wetenschappelijke documentatie, een brandende
vraag. in Haagsch Maandblad van October 1934, blz. 393 v., geeft merkwaardige
bijzonderheden.
16) Zie Dr N . J . D. Versluys, Journalistiek en wetenschap, Amsterdam 1936,
blz. 7.
17) Idem, blz. 20 9.
18) Mr Isaäc da Costa, Vijf en twintig jaren. Een lied in 1840, regel 241/42 .
Het beeld van de koningin der aarde is door velen gebruikt. Zoo Mr Dirk
Donker Curtius, Pleitrede voor den Hoogen Raad der Nederlanden ten behoeve
van C. A. Thieme, drukker en uitgever der Arnhemsche Courant. Arnhem 1839,
blz. 45 : "De drukpers is de koningin der aarde; wie haren scepter wil verbreken,
zal door haar verbroken worden; zij alleen heeft het licht in de duisternis voor
allen ontstoken, en zal ook de nevelen, welke het aardrijk nog dekken, verdrijven".
Groen van Prinsterer spreekt op 29 April 1852 in de Tweede Kamer van de
pers als van de "koningin der aarde". (Adviezen in de Tweede Kamer der StatenGeneraal. tweede deel. Utrecht 1 8 5 7, blz. 488). Op 1 Mei 1852 noemt hij haar
"Hare Koninklijke Majesteit". (Als voren, blz. 498).
Dr A. Kuyper bleef niet achter. (Gedenkboek bij zijn 25 -jarig jubileum als
hoofdredacteur van " De Standaard", Amsterdam 1897. blz. 64). Men zie ook
John Kooy, Het Boek van de Pers, Utrecht z.j., blz. 217; deze wijst erop. dat
de koningin haar rijk met veel andere heerscberessen moet dee1en. Verder M. van
Meerdervoort, Het bolwerk van den blinden pionier, Hilversum 1936, blz. 12, die
vermeldt, dat volgens Dr. Scbaepman de R. K. koningin der aarde de plunje
droeg van een bedelares. Tenslotte zij vermeld een artikel van Anton van Duinkerken. De "Koningin der Aarde" onttroond, in De Groene Amsterdammer van
19 December I 93 6. blz. 28 v. Deze schrijvers over de pers wisten blijkbaar niet.
wat een cliché is.
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dene vrijheid" blijkbaar tot "den geest der eeuw" 19). Men neme
het woord "eeuw" echter niet al te zeitgemäsz. "Te;mt die noodröttige vrijheid van de drukpers, waar door ieder kwaad beginsel.
naauwlijks in de hersenen van een kwaadwilligen of dommen filosoof
uitg~broed, dadelijk in het oneindige vermenigvuldigd wordt, om
bij ieder, die het verneemt, de zaden van boosheid aan te kweeken
en in het wilde te doen opschieten" 20) .
Het bleek weldra, dat hij het tegen een kwaden geest had opgenomen, want 2 September 1823 schreef de Arnhemsche Courant
aangaande da Costa en zijn "Bezwaren" o.m. : "Hij verklaart zich,
in dit zelfde geschrift, tegen de vrijheid der drukpers, en wenscht
derzelver beperking. Wij hopen en vertrouwen, dat het er nooit
toe komen zal. Doch zoo het noodig mogte worden gekeurd; dan
zij het ter weering van geschriften van zoo verderfelijk~ strekking
als dat van den heer Da Costa: geschriften, voor welker schrijver
men geene verontschuldiging weet te vinden, zoo men de onderstelling niet kan aannemen, dat zij ongelukkigerwijze, in hunne
verstandelijke vermogens gekrenkt zijn, en dat men alzoo met vrijmoedigheid voor hen vergeving mag vragen, overmits zij niet weten
wat zij doen!" 21)
Bilderdijk echter kwam da Costa te hulp en schreef: "Ja de Drukpers zweet onophoudelijk van alle die omloop gebrachte vervalschingen, die de gruwlljkste volkstyrannen als voorstanders van vrijheid
verheffen, de vrijheidsbeschermers als onderdrukkers belasteren, en
dit den volke, gelijk eindeloos aan elkander toegalmende echoos door
de ooren doen klinken om 't duizelig te maken, ten einde zich te
laten voortzweepen waar henen men 't drijven wil" 22).
Het bezwaar van da Costa is blijkbaar, dat de pers tot zelfs aan
"volksdrijvers en heethoofdige gelukzoekers" 23) de gelegenheid
biedt, zich te uiten. Deze klanken komen ook ons in onzen tijd niet
onbekend voor. Van pas blijft hier het klassiek-geworden woord
19) Mr 1. da Costa. Bezwaren tegen den geest der eeuw, vierde druk. Leyden
1823, blz. 10, IS, 58. 74, 84 .
20) Mr 1. da Costa. idem. blz. 76.

21) Vermeld door Dr D. J. A. Westerhuis. De .. Arnhemsche Courant" contra
Da Costa ultimo anno 1823, in Stemmen des Tijds. jrg. 1925 , derde aflevering.
blz. 370 v.
22) Mr Willem Bilderdijk. De bezwaren tegen den geest der eeuw van Mr J. da
Cos ta toegelicht, Leyden 1823, blz. 62.
23) Mr 1. da Costa, Bezwaren tegen den geest der eeuw, blz. 58.
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van Mme Roland inzake de vrijheid: "Que de crimes on commet
en ton nom! " Noodzakelijke critiek op daden van de Overheid en
andere instanties is ontaard in aantasting van goede trouwen waarheidsliefde 24) . "Of het niet tijd wordt, den breidel hier en daar
aan te leggen, is voor ons niet meer de vraag. Dit zal zeker moeten
geschieden. Men heeft slechts acht te geven op wat hier en elders
gedrukt wordt en waarin hoon van de Overheid, laster van het
Opperwezen en ondermijning van de orde onder woorden wordt
gebracht" .25). Reeds Groen van Prinsterer wees erop, dat de invloed
van revolutionaire geschriften dikwijls meer is te duchten dan revolutionaire wapenen 26).
Er zal nog gelegenheid bestaan, op de wenschelijkheid terug te
komen, om oproerige uitingen tegen te gaan. Alleen herinneren we
eraan, dat ook in revolutionairen kring de beteekenis van de pers
maar al te zeer wordt ingezien. Zoo schrijft Henriette Roland Holst:
"Laten wij er voor opkomen, dat het recht van vrije meeningsuiting
voor alle kategorieën van Nederlanders behouden blijve, opdat een
ieder die zich daartoe geroepen voelt, kunne getuigen, ook b .v. van
zijn afschuw van elk militarisme, van de koloniale overhe·ersching,
het Digoel-kamp voor onverzoenlijken, de bom, geworpen op de
"Zeven Provinciën", enz." .27).
Intusschen is dit niet het eenige bezwaar, dat tegen een vrije pers
kan worden ingebracht. Niet te onderschatten is de invloed, door de
pers uitgeoefend op de criminaliteit. Nog al te zeer wordt in de
beschrijving van misdrijven in het dagblad een geschikte gebruiksaanwijzing gevonden 28) . Nauw hangt hiermede samen het vraagstuk
van de sensatie, al heeft dit geen juridische beteekenis. Debrieu weet
A. van der Heide. De zaak tegen Mr L. A . R ies. D en Haag 1936. blz. 60 .
H. Diemer. Het Duitsche Nationaal -Socialisme. Kampen 1934. blz. 187.
126) Mr G . Groen van Prinsterer. Ongeloof en Revolutie. voor onzen tijd bewerkt en aangevuld door Mr P . A . Diepenhorst. Kampen 1922. blz. 248 .
127) De Krisis der Wesrersche Kultuur. Amsterdam 1933. blz. 60. Zie ook
Dr J. Valkhoff. Twee nieuwe staatsvormen, Amsterdam 1935. blz. 100.
2 8 ) Vergelijk Dr E. J. Beumer. aangehaald artikel ; Nederlandsch Juristenblad.
lIe jrg .• 22 Februari 1936, blz. 172 ; H . W. Massingham. Dagbladen in één
hand. in Haagsch Maandblad van October 1924. blz. 407 v.: "Sedert Lord
NorthcIiffe het geluk bad. de band te leggen op een pas in vrijheid gesteld
misdadiger. die bleek te kunnen schrijven. en een reeks geschiedenissen van misdadigers produceerde ("Crimson Crimes" ) voor de Dispatch - te beginnen met
de misdaad die hijzelf bedreven had beeft het misdrijf mijlenlange kolommen
in de Harmsworth-pers in beslag genomen";
24)

25)
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te vermelden, dat, terwijl de "Action Française" in normale tijden
100.000 lezers had, deze oplaag tijdens het bekend worden van de
zaak-Stavisky, in de openbaarmaking waarvan het blad een belang·
rijk aandeel had, klom tot 600.000 exemplaren :29).
Weer niet los te maken hiervan is, dat voor steeds meer menschen
het dagblad wordt tot hun eenige lectuur. Ook deze klacht is niet
nieuw. Zoo klaagt Kluit in 1793, dat men "de Couranten meer dan
den Bijbel in de hand heeft" 30). En in 1 824 constateert Stendhal,
dat men niets dan kranten leest 31). Trouwens, reeds in 1695 deelt
een briefschrijver mede. dat op een postdag. vooral in Holland. maar
ook elders in groote handelssteden. zooveel kranten uitgegeven worden, dat men uren en uren noodig heeft om ze te lezen 32).
Zulke uitingen moeten echter genomen worden in het kader van
hun tijd. Zeker mag de invloed van de pers op gebeurteninsen als
de Fransche Revolutie en den Belgischen Opstand 33) niet onderschat worden, de doorslaggevende beteekenis van het dagblad wordt
evenwel pas bereikt, als de techniek op een hoogeren trap van volmaaktheid is gekomen. Eerst van onzen tijd kan gezegd, dat de
krant de eigenlijke geestesuiting der samenleving is 34). Het gevaar
W. N. van der Hout. Over de krant. Zutphen 1928. blz. 122 v .. merkt op.
dat er evenzeer een preventieve werking kan uitgaan van de vermelding van
misdrijven.
In het Volksblad van 10 September 1936 wordt melding gemaakt van een
geval van vervalsching van rijwielplaatjes. waarbij een persbericht als voorbeeld
was genomen. Een geval uit vele.
Dat hierbij verschil van opvatting mogelijk is. bewijst het artikel van M. J.
B(esselaar). Publiciteit. in Orgaan van het Verbond der Vereenigingen Pro Juventute in Nederlandsch-Indië. van Mei 1937.
29) Jérome Debrieu. De schaduw van Stavisky. in De Groene Amsterdammer
van 7 April 1934. blz. 2.
30) De rechten van den mensch in Vrankrijk . geen gewaande rechten in Nederland, of betoog. dat die rechten bij het volk van Nederland in volle kracht genoten
worden. Door een Patriot. Amsterdam 1793.
31) Jean Rodes. Bréviaire Stendhalien. 2e édition. Paris z.j .. blz. 130.
32) John Kooy. t.a.p .. blz. 62 .
.a.3) Hierover zie men b.V. Or C. Gerretson. Muiterij en Scheuring 18Jo. eerste
deel. Leiden 1936. blz. 142. 163 . 169. 263 . 294. 335.
Zie ook De Nederlandsche Gedachten van 26 October 1829. blz. 31 v. en
van 6 Maart 183°. blz. 145.
34) Men zie b.v. J. Huizinga. Mensch en menigte in Amerika. tweede herziene
uitgave, Haarlem 1920. blz. 118 vv. ;
idem. Amerika levend en denkend. Haarlem z .j .• blz. 30;
idem. In de schaduwen van morgen. vijfde druk. Haarlem 1936. o.m. blz.
55 v .. 123 v .• 198 v.;
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bestaat hier voor een ;>anmery:lijk deel in de dagelijksche herhaling.
Spreekt Groen van Prinsterer in 1872. misschien in navolging van
Timon 35). nog van "eIken dag een druppel" 36). in 1905 spreekt
Mr P. J. M. Aalberse reeds van "het repeteergeweer van de gedachtenverspreidende pers" 37). Huizinga noemt het "één luide roep. die
dagelijks over het geheeIe land wordt herhaald" 38).
Trerecht is er de aandacht op gevestigd. dat landen met jury-rechtspraak den slechten invloed van de pers ondergaan 39). Aangezien
Prof. Mr W . A. Bonger. Problemen der demokratie. tweede. populaire uitgave.
Amsterdam 1936. blz. 59 .
35) Aangehaald bij W. N. van der Hout. Over de krant. blz. 122.
36) Zie De Nederlandsche Gedachten. lIl. blz. 153 .
37) Politieke Studiën. Leiden 19°5. blz. 5.
38) J . Huizinga. Amerika levend en denkend. blz. 3°.
Verdere uitspraken bij W. N. van der Hout. Over de krant, blz. 91 v. Vervolgens Robert Aron. Dictature de la Liberté, Paris 1935. blz. 111; A . J.
Lievegoed. Dagbladwezen en dagbladstudie, Rotterdam 193 I. blz. 5; M. A.
Landau-Aldanov. Lénine, Paris z.j .. blz. 71. Deze laatste zegt: .. Timeo homines
unius libri. disait Thomas d' Aquin. Les hom mes d' un seul journal sont beaucoup
plus dangereux" .
Vermelding verdienen de woorden. welke Buys schreef in De Gids van Januari
1866: "Men is gewoon aan de politieke bladen in Nederland allen invloed op
de openbare meening te ontzeggen; het publiek kent ze. naar men beweert; het
weet wat ze in h et schild voeren. en vergeet nooit ze onder de apocryfe boeken
te rangschikken. Ik geloof dat wij ons ook in dit opzigt illusiën maken. en behoef
daartoe slechts te wijzen op het gezag dat goed geredigeerde bladen in korten
tijd verwierven. ' t Is zoo. ons publiek heeft in dtn regel oor noch oog voor
groote politieke kwestiën. maar tot de pamfletten-litteratuur voelde het zich
vroeger en later altijd aangetrokken; het komt er slechts op aan of iemand de
kunst verstaat de groote kwestiën te populariseeren. door ze over te brengen
op het terrein waar de menigte zich te huis gevoelt; zoo ja. dan volgen ook
de lezers. Zij die eerst tegen het blad waren ingenomen. verliezen die vooringenomenheid; de onverschilligen worden gewillig. de gewil1igen eindelijk geloovig.
Het apocryfe boek eindigt alligt als canonniek geschrift. als het maar zoo voorzichtig is waarheid en verdichting kunstig dooreen te weven". (Studiën over
Staatkunde en Staatsrecht, eerste deel. Arnhem 1894. blz. 53). Gelukkig zullen
we ook van andere uitspraken van Buys melding kunnen maken. Niet zonder
reden klaagt J . A . Nederbragt. Beperkingen van drukpersvrijheid, Baarn 1916.
blz. 3. dat mannen van wetenschap wel eens laatdunkend op de pers neerzien.
Het moge waar zijn. dat de radio de beteekenis der dagbladen vermindert. er is
nog allerminst aanleiding tot de mededeeling. dat .. zelfs de grootste kranten
worden teruggedrongen in de positie van provincie-blaadjes met anderdaagse verschijndata" . (Erik Lindner. Drukinkt en aether. in D e Bundel. Nationaal cultureel
maandblad. Ie jrg .• No. I . blz. 26) .
39) Dr E. J. Beumer. t.a.p .. blz. 521.
Simons haalt de volgende woorden aan: .. Le jury et la liberté de la presse
se confondent tellement par leur origine. par leur nature. par leurs besoins et
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deze kwestie echter in de eerste plaats het vraagstuk van de jury
betreft. laten we haar verder rusten. na straks vermeld te hebben.
dat tusschen pers en jury door verschillend en banden zijn gelegd. Niet
zonder overdrijving is de uitspraak, dat de menigte de krantenberichten aanvaardt, zonder gebruik te maken van het benefice van
inventaris 40). Merkwaardig b.v. is het, dat in landen. waar men
weet of vermoedt, dat de pers onder dadelijken invloed staat van
vreemde (of) geldmachten, het dagblad zijn gelding verliest. Zoo
is het te verklaren, dat in Frankrijk de stembusuitslagen in het geheel
niet in de lijn plegen te liggen van de politiek, tevoren door het
grootste deel der pers verdedigd 41) . Zoo ook kon in Engeland een
lid van de Labour-partij tot Landau zeggen: "Les ouvriers anglais
ont des sympathies pour les bolcheviks, parce que notre presse
capitaliste n' en a pas" 42 ).
De dadelijke invloed van de pers in dit "papieren tijdvak" kan
zeker niet zakelijker en tevens meer omvattend omschreven worden,
dan in de volgende woorden van Massingham : " Zonder moderne
kranten en tijdschriften zou een politiek standpunt noch bekend
gemaakt noch bestreden kunnen worden; geen oorlog kon worden
gevoerd, geen vrede behouden blijven, geen verkiezingen georganiseerd, geen effecten verhandeld ; vennootschappen en maatschappijen
zouden geen aandeelhouders meer hebben, winkels geen klanten,
patroons geen werklui. schouwburgen, concertzalen en bioskopen
par leurs effets, que, si Ie jury n' existait pas pour Ie jugement des crimes
ordinaires, il faudrait l'inventer pour Ie jugement des délits de presse" . (Mr D.
Simons. De Vrijheid van Drukpers in verband met het Wetboek van Stra frecht,
's-Gravenhage 1883 . blz. 209).
Het is misschien in verband hiermede. dat Dr H. Colijn. Saevis tranquillus in
undis, Amsterdam 1934 . blz. 330 v .• schrijft: " Merkwaardig is. dat velen de
juryrechtspraak verdedigen uitsluitend voor twee gevallen. waarvoor zij o.i. bij
uitstek ongeschikt schijnt. n.l. voor politieke misdrijven en voor persdelicten'': .
Dat het brengen van persdelicten voor de jury ook in Frankrijk slechts matig
schijnt te bevallen. blijkt uit de mededeeling van André Tardieu. Le souverain
captif, Paris 1936. blz. 146. dat men daar door "artifices de pr·océdure" de behandeling aan de jury tracht te onttrekken.
40) Dr E. J . Beumer. t .a.p .. blz. 522.
41) Over de omkoopbaarheid van een groot deel der Fransche pers zijn gegevens
gepubliceerd door René Modiano. La presse pourrie aux ordres du capital, Paris
1935. en Les Maître~ Secrets de la Presse, Paris 1936. In het laatste boekje is
bovendien op blz. 3 v. een tamelijk uitvoerige literatuurlijst over dit onderwerp
te vinden.
42) M . A. Landau Aldanov. t .a.p .• blz. 147. noot I.
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geen publiek, schepen en spoorwegen geen reIzIgers, scholen geen
leerlingen en leerkrachten, en staatslieden geen aanhangers en geen
slachtoffers" 43) .
Men kan dus in het kort zeggen, dat de nadeelen van de pers
hierin bestaan, dat ook aan revolutionairen en booswichten de gelegenheid geboden wordt, voor hun gedachten propaganda te maken,
terwijl anderzijds het publiek niet altijd in staat is, goed en kwaad
te scheiden.
Goed en kwaad! Want naast de nadeelen kent de drukpers evenzeer haar voordeelen. Reeds een plakkaat van Philips II van 19 Mei
1570 zegt, dat "die printerye" een "principale conste" is, "waer
uyt soe veel goedts oft quaets der gemynten, ende zunderlinge der
religien toecommen magh" 44). Van de pers geldt, wat Groen van
Prinsterer zei ten aanzien van de boekdrukkunst: " Een zelfde fontein geeft ook hier zoet en bitter: zielevoedsel of zielegif' 45).
43)
44)

H. W. Massingham. t.a.p .• blz. 404.
W. van Loon. Groot Gelders Placaet-Boeck, eerste deel. Nümegen

170 I.

blz. 445.
45) Mr G. Groen van Prinsterer, Handboek, blz. 72.
Zie ook Mr Isaäc da Costa . Vijf en twintig jaren, regel 221 VV.:
"Een man Ct was in den tijd. toen Beijeren reeds taande
En 't stout Borgondië den weg der grootheid baande).
Een man, in Haarlems hout. sneed op den beukenstam
Een vorm. die in den grond als letter nederkwam !
Maar op die letter zeeg een stemgalm uit de blaêren;
"Vermenigvuldig u!" en ' t was zoo. VÜftig jaren
Had de Eeuw nog niet geteld. als 't Aartsbisschoplijk Stift
D en troon der Drukkunst op zijn bodem zag! De Schrift.
Het eerste, ging van toen vertienmaalduizendvuldigd
Naar 's aardrijks hoeken uit! - 0 wonderen verschuldigd
Aan 't t.aeval van één dag! Hier is de vinger Gods.
Wat ook ontheiligd werd door menschelÜken trots
Of wrevel: hier was God! 't Was, wat ge ooit sedert werkte,
o Drukkunst! 't was, het bleef. met nooit gekende sterkte.
V ermenigvuldiging! van licht. van wetenschap,
Van woord, van wiL van macht. Het was een reuzenstap
Ten hemel - en ter hel. Ja, menschdom! ook ter helle.
O! wie in arren moed' dat woord in twüfel stelle,
Zie om zich!"
" Hij zie de Drukpers. als verwaten koningin
Gezeten op haar k.aets. de Meening als slavin
In teugels klemmen. en aan 's Afgronds macht verraden,
Ja. ongeduldig, met een zwerm van vlugge bladen.
Vermenigvuldigd dag by dag, en uur voor uur.
Onze aard bezwangeren van ondermijnend vuur,
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De pers kan met haar publicaties verbetering van misstanden op
het oog hebben en bewerken 46). Dat is echter niet het eenige. wat
te vet:melden valt.
Als de Sitter enkele voordeelen van de pers heeft opgesomd. noemt
hij .. als de grootste weldaad" de openbaarheid. die zij geeft aan de
daden der Regeering 47). Deze openbaarheid wordt door Struycken
beschouwd als .. onmisbare voorwaarde voor een gezond staatkundig
leven" 48) . Op dit werk van de pers doelend schreef Dr A. Kuyper:
.. Na de kerk komt de pers. een soort middenpersoon. of. wil men.
niet-officiëele tolk tusschen natie en overheid. Immers. fluistert die
tolk dag aan dag van een politiseeren buiten den Christus. een afgaan
op eigen inzicht. en een voor het hoofd stooten van Gods Woord.
dan neemt hierdoor ongemerkt de gevoeligheid van de consciëntie
der overheidspersonen op dit stuk af. en krijgen ook zij .. het dolen
lief op eigen paden! " Maar staan er in die pers organen op. die de
belijd€nis van Gods Woord weêr aandurven. de beginselen van dat
Woord op politiek terrein weêr aanbevelen. en volk en vorst op
hun gebondenheid aan de Goddelijke ordinantiën wijzen. - dan
wordt almeer de consciëntie der overheidspersonen eerst gestooten.
straks geprikkeld. en komen ook in hun overleggingen de ordinantiën
Gods weêr tot macht" 49).
De Majesteit weêrstaan. Gods ordeningen honen.
De tempels plonderen, en koningen onttroonen ...
46) Voorbeelden hiervan zijn te vinden bij Dr N . J . D. Versluys. t.a.p .•
blz. 91 vv.;
Dr P. H . Ritter Jr .• William Stead. Groningen 1931. blz. 54 V .
47) L. U. de Sitter. De drukpers als middel tot misdrijf. Groningen 1869.
blz. 2 V .
48) Prof. Mr A. A . H. Struycken. Verzamelde werken. derde deel, Arnhem
1926. blz. 157.
49) Ons Program. Amsterdam 1879. blz. 507. Zie ook Dr H . Colijn. t.a.p .•
blz. 86. Dr Kuyper wees herhaaldelijk op de beteekenis van de pers. Misschien
was hierop mede van invloed. dat hij reeds vroeg een slachtoffer van censuur was.
"Ik ben dagbladlezer en dagbladminnaar geweest van kleinen jongen af. Mijn
lieve vader keurde dat af. dat ik reeds als een jongen van tien. elf jaar op de
courant als verzot was. en verbood mij ten slotte meer een oog in de courant te
slaan. Maar zoo sterk zat de journalistische hartstocht toen reeds in mij. dat ik.
(het was slecht. want ik ben toen ongehoorzaam geweest) als ik even een courant
machtig kon worden. er mede naar den zolder sloop. en daar zat ik dan als kleine
jongen op een pakkist te lezen in de Opregte Haarlemmer" . (Aangehaald Gedenkboek. blz. 67). Ook de stichter der R. K. dagbladpers. Judocus Smits. liet zijn
jeugd niet zonder persdelict passeeren. (Dr J . H . J. M . Witlox. De Katholieke
Staatspartij in haar oorsprong en ontwikkeling geschetst. tweede deel, 's-Hertogen-
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Zoo dient dus de pers zoowel om de onderdanen van het werk
der overheid op de hoogte te houden, als niet minder, om deze
overheid in kennis te stellen van de behoeften van het volk 50) .
Hiermede is uiteraard de beteekenis van de pers niet uitgeput.
Gewezen kon worden op de geboden mogelijkheid. goede ondernemingen te propageeren 51). op de ontwikkelingskansen, die zij
den mensch schenkt 52), op de verbindende werking van de pers 53).
bosch 1927. blz. 96). Over de beide eerste "persdelicten" van P. J. Troelstra
zie men zijn Gedenkschriften, eerste deel. Amsterdam 1927. blz. 100 v .•
119 v. Ze bleven gelukkig achter bij den jeugdigen Stalin. (Dr J. F. Otten.
Stalin, dictator van Sowjet-Rusland, in Haagsch Maandblad van November 1931,
blz. 464 v.).
150) Zie Mr Dirk Donker Curtius. t.a.p .• blz. 27;
Dr A. K uyper. Ons Program, blz. 1022;
Mr L. Ed. Lenting. Schets van het N ederlandsch Staatsbestuur en dat der
Overzeesche Bezittingen, zevende uitgave, bewerkt door Mr H . J . Romeyn ,
's-Gravenhage 1914. blz. 38.
Hierbij sluit aan de door Mr J. T . Buys. t.a.p .• blz. 54 . omschreven functie:
.. In eene constitutionele monarchie als de onze. is. naar ik meen. voor de drukpers
een dubbele taak weggelegd; zij is ten deele werktuig voor de staatkundige partijen.
bestemd om de openbare meening voor de belangen van die partijen te winnen;
maar ten deele behoort zij ook te zijn werktuig van de openbare meening en als
zoodanig reagerende tegen de partijen en grenzen stellende aan hare overheersching.
Het constitutionele gebouw is onvoltooid. ja het mist zijn noodzakelijksten grondslag, wanneer naast de contróle van de vertegenwoordi ging op de Regering geen
andere contróle staat. namelijk die welke de o penbare meeDing door middel van
de drukpers uitoefent tegenover de afgevaardi gden van het volk".
51) Dr G. Keizer, De Afscheiding van 1834 , Kampen 1934. blz. 34. wijst
erop. dat Prins WiIlem I van de drukpers gebruik maakte. om de omringende
landen voor zijn onderneming te interesseeren.
Albert Einstein. t.a.p .• blz. 64 v .• spreekt in een schrijven aan Freud over
de mogelijkheid. om door propaganda in de pers heiizamen invloed uit te oefenen
op de oplossing van politieke p roblemen.
52) Zie b.V. J. J . E. F . Schröter. Vrijmoedige bedenkingen over het, door
Zijne Majesteit den Koning, den 22 December 1828, aan de Tweede Kamer der
Staten-Generaal, voorgedragen Ontwerp van Wet, ter voorziening in de misbruiken
door middel van de drukpers, enz. 's-Gravenhage 1829. blz. 1 ;
Mr W. A. M. van der Kallen . R echtsstaat of Machtsstaat?, Hilversum 1934.
blz. 40 v .
In een overigens onbelangrijk. anoniem gedicht uit 178 I . genaamd De Drukpers, En het Schrijven over de Dagelijksche gebeurtenissen opentlyk beschermd,
komen op blz. 9 de vol gende regels voor:
"En ik voorzien 'er in dat kwaad.
Als men niet Drukken mag of Schrijven ,
Zo kan 't Gemeen onkundig blijven.
En nimmer weeten hoe het gaat" .
53) A. J . Lievegoed . t.a.p .. blz. 6;
Dr A. Kuyper. aangehaald Gedenkboek, blz. 64 .
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op den invloed van een vrije pers op "het bona fide nakomen van
gesloten overeenkomsten" 54), op de beteekenis van de krant als
historiebron, al moet zij in die kwaliteit "niet dan met de uiterste
behoedzaamheid worden gebruikt" 55), maar reeds is, zij het ook
kort, de beteekenis van de pers, zoowel ten goede als ten kwade,
aangegeven. Een meer technische uiteenzetting van deze factoren
hoort in een studie over Zeitungswissenschaft of over sociologie en
pers 56). Het was slechts onze bedoeling, enkele elementen aan te
duiden, die nauw verband houden met de vraag, in hoeverre vrijheid
van drukpers al dan niet wenschelijk is.
Overeenkomstig den opzet van deze Inleiding zal dan nu worden
nagegaan, met welke onderwerpen de vrijheid van drukpers in den
regel in relatie wordt gesteld, waarbij tevens gelegenheid zal bestaan,
enkele beperkingen in de behandeling aan te brengen.
Reeds is gezegd, dat de persvrijheid staatsrechtelijk zal worden
behandeld. Naar haar aard is vrijheid een relatie-begrip. Wat de
vrijheid van drukpers betreft, blijkt dat deze voornamelijk kan
worden bezien, Of in haar verhouding tot den staat, Of tot eenig
kerkelijk instituut. Het ligt niet in onze bedoeling, een verhandeling
te geven over het standpunt, door de kerk ten aanzien der pers
ingenomen. In dien zin immers behoort het onderwerp tot de interne
kerkelijke structuur, waarover de staat a priori geen zeggenschap
mag hebben. De boekencensuur in de kerk maakt dan ook deel uit
van het kerkrecht en is als zoodanig onderworpen aan de wetten,
geldend in het bepaalde instituut 57) .
54) Zie Prof. Or Ir J. Goudriaan, Te Wapen! Nederlands posttre in den
komenden oorlog, in De Groene Amsterdammer van 4 April 1936, blz. 2 .
55) Mr G . Groen van Prinsterer. Proeve over de Zamenste/ling eener Algemeene
Nederlandsche Geschiedenis, 's-Gravenbage 1830, blz. 9 .
Men vergelijke bet werk Journal des journaux de la Commune, tableau résumé
de la presse quotidienne du 19 mars au 24 mai 18 7 1, 1872 . twee deelen.
Or N . J . D . Versluys, t .a .p., blz. I 16 v., wijst op de krant als geschiedsbron.
Volgens Professor Blok mogen voor de beschrijving der staatkundige gebeurtenissen
na 1848 de groote dagbladen als bron nen niet verwaarloosd worden. (Geschiedenis
van het N ederlandsche Volk , Derde Herziene druk. Vierde Deel. blz. 580.)
Or J . H . Kernkamp. Uit de geschiedenis der Nederlandsche jo urnalistiek, in
Haagsch Maandblad van November 1934. vermeldt de beteekenis van bepaalde
bladen voor de kennis van de vaderlandsche geschiedenis omstreeks 1785.
56) Over de pers als sociologisch verschijnsel H . Samkalden, t .a.p., die over
dit onderwerp op blz. 2 14 v. bovendien een uitvoerige literatuurlijst geeft.
57) Over Protestantsche kerkelijke boekencensuur zie men de handboeken over
kerkrecht bij artikel 55 der Dordtsche kerkenordening.
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Aangezien bij het historisch overzicht blijken zal. dat dit onderscheid niet steeds is gehandhaafd, wat meermalen tot verwarring
en overschrijding van structuurgrenzen aanleiding gaf, verdient het
aanbeveling, dit thans reeds voorop te stellen.
Als we zeggen, dat we de vrijheid van drukpers zullen bezien in
haar relatie tot den staat, zal dus o.m. de vraag aan de orde komen,
of het individu tegenover den staat een "eeuwig recht" op een vrije
drukpers mag doen gelden ; tevens, of de staat het recht heeft, aan het
individu de mogelijkheid te ontnemen, zich door middel van de
drukpers te uiten.
Door het probleem zoo te stellen, door dus de persvrijheid alleen
te behandelen, voorzoover zij, hoe dan ook, een relatie vormt tusschen
den staat en het individu of tusschen individuen onderling, doch
dit laatste dan slechts weer, voorzoover de staat op deze onderlinge
verhouding invloed vermag uit te oefenen , wordt het onderwerp
al dadelijk meer begrensd. Dan blijkt b.V. terstond, dat uitsluitend
de censuur zal worden besproken, welke de staat als middel kan
gebruiken. Niet echter eenige andere vorm van censuur.
Van Dokkum deelt mede, dat wel eens de wenschelijkheid is
geopperd van invoering van wetenschappelijk toezicht op publicaties,
Over R. K. kerkelijke boekencensuur zie men b.v.:
G. Haven Putman, Censorship of the Church of Rome,

2

din., New-York

19 06 / 0 7;

F. H. Reusch , D er Index der verbotenen Bücher, 2 din. , Bonn 1883, 1885;
Or S. D. van Veen, .. De Index" en de Boekencensuur in de Roomsch-Katholieke
K erk, Baa rn 1907;
B. Th. Stoverinck, De Index en de Boekencensuur in de Roomsch-Katholieke
Kerk, Nijmegen-' s- Hertogenbosch-Antwerpen 1920.
Wat laatstgenoemde censuur betreft, vermelden we de woorden van Stoverinck,
blz. 45, welke een inzicht geven in de regeling van de aansprakelijkheid: "De
uitgave van een boek dat door de Kerk met name is veroordeeld of valt onder
de algemeene bepalingen is in den regel te beschouwen als groote zonde. Allen
die een belangrijk aandeel hebben in de druk zijn hier voor aansprakelijk, het
minst van allen echter de drukker. Ook niet iedere overtreding van elke bepaling
is terstond den drukker als doodzonde aan te rekenen bijv. de druk van een goed
boek zonder vooraf verkregen imprimatur, is altijd nog geen zwaar vergrijp tegen
de boeken wet".
Door M. van Meerdervoort, t.a.p., blz . 106 , wordt als gewenscht studie-object
genoemd " de invloed van den Clerus, die niet slechts aan de wieg van de meeste
katholieke bladen heeft gestaan, maar bij verschillende katholieke kranten een
leidende functie vervult" . Over dezen invloed kan men gegevens vinden o.m.
bij Or J. H. J. M . Witlox, t.a.p. tweede deel. blz. 82 v., 115 v.; idem, Varia
historica, 's-Hertogenbosch 1936, blz. 232 VVo
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blijkbaar uit te oefenen door een of ander centraal bureau van
geleerden. Hij voelt hiervoor niets, omdat er kans zou zijn, dat dan
juist het baanbrekende geweerd wordt. "Vrijheid van uiting is voor
de wetenschap een levensvoorwaarde, censuur bedreigt haar met stilstand en dood. De hier of daar opgekomen idee van een internationaal
wetenschappelijk consortium, dat al het belangrijke in enkele organen
zou vereenigen, schijnt me dus niet alleen onuitvoerbaar, maar tevens
verwerpelijk" 58).
Deze censuur bedoelen we evenmin als die, waarop Groen van
Prinsterer doelt, als hij meedeelt, dat er tegen het einde der 18de
eeuw "genootschappelijke censuur" was "van meerendeel kunstb~
dervende kunstrechters" 59) .
De vrijheid van drukpers, staatsrechtelijk bezien, brengt ons
temidden van allerlei vraagstukken. Ook waar we dit recht niet
beschouwen als "aangeboren" en "eeuwig" , zullen we dra bemerken,
dat wel wat simpel aandoet de omschrijving van Samkalden, als zou
persvrijheid zijn " niets, maar ook niets anders, dan de mogelijkheid
van vrije gedachte-uiting door middel van een bepaald technisch
instrument, de drukpers" 60). Deze definitie suggereert een al te
groote eenvoudigheid, wat dit vraagstuk met zijn verwikkelingen
betreft.
Afgezien van de vraag, welken inhoud deze rechten hebben, kan
de vrijheid van drukpers gerekend worden tot de zgn. vrijheidsrechten . Die rechten werden in den tijd van 1650 tot 1800 tezamen
met de volkssouvereiniteit en de trias politica tot de drie pijlers van
den modernen staat 61 ). Deze staat wordt in den regel aangeduid
met den naam "rechtsstaat" 62). Er bestaat dus een band tusschen
58) J . D . C. van Dokkum. t.a.p., blz. 400. Tegen ordening van publicaties
behoeft op zichzelf geen bezwaar te zijn, mits ze geschiedt onder bepaalde voorwaarden. Dat hiermee wel resultaten zijn te bereiken. bewijst b.v. het boekje Drei
Jahre Kampf für Deutsches Recht, Berlin 1936, dat een rangschikking gaf van
de artikelen. welke de laatste drie jaren in Duitsche juridische tijdschriften waren
verschenen.
69) Mr G. Groen van Prinsterer. Handbo ek , blz. 66 I60) H . Samkalden. t.a .p .. blz. 180.
61) Mr A. Anema . Grondslag en karakter van de Italiaansch -fascistische staatsleer, Kampen 1935 . blz. 14. 16.
62) Hierover b.v. Mr V. H . Rutgers. Strafrecht en Rechtsstaat, Amsterdam
1933. blz. 5 IOver zijn ontwikkeling Mr A. Anema. t.a.p .. blz. 9 v.
Over de verhouding van de vrijheidsrechten tot den rechtsstaat vergelijke men
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de vrijheden en d~ezen staatsvorm. Het wezen van dezen rechtsstaat
brengt echter met zich. dat deze band weinig meer is. dan voogdij.
uit te oefenen door de overheid. aangezien hier de staat zoo goed
als slechts een negatieve rol vervult.
De vrijheden zijn in dezen staatsvorm volkomen precair. omdat
voor den wil van de volksvertegenwoordiging tenslotte niets veilig
is. ook de rechtsstaat zelf niet. Zelfs in dezen staatsvorm heeft formeel de staat het laatste woord 63 ) . Zooals deze rechtsstaat tot nu
toe echter in de practijk verwezenlijkt is. kan men hem omschrijven
als " de staat die in zijn organisatie tegenover het gezag de vrijheid
waarborgt; het is het geheel van instellingen d ie de heerschappij van
het recht verzekeren en aan de onderdanen t egen misbruik waarborg
geven" 64). Op dezen staatsvorm nu zullen we uiteraard slechts
terugkomen. voorzoover dit met het oog op een inzicht in den aard
der vrijheden noodig mocht zijn.
" Er w()rdt met dat woord democratie in onzen tijd h eel wat geschermd" 65) . Aangezien h et met het begrip niet anders staat. zullen
we het met voorzichtigheid hebben te hanteeren.
"Democratie is een woord dat een slechten klank heeft gekregen
voor velen. Ik geef het woord gaarne cadeau . Dient het om de
souvereiniteit der massa aan te duiden. dan verwerp ik de daarmee
aangeduide denkbeelden ten eenenmale. Doch het woord heeft historisch óók de beteekenis gekregen van uitvlakking van iedere grens
in het volk tusschen meer- en minderwaardigen. of die grens nu
wordt getrokken naar geboorte. naar geld of naar intellect. en zoo
begrepen houdt het waarde" 66 ) . Democratie kan echter nog een
derde omvatten. n.l. invloed op de uitoefening van de regeering zonder zelf een direct aandeel in die regeering te hebben. Tot het uitoefenen van dien invloed kunnen bepaalde rechten of "vrijheden"
worden aangewend. Deze democratie "denkt er niet aan. het gezag
der Overheid omver te stooten; zij wenscht niet van Gods dienaresse
haar dienaresse te maken. Maar in alle gehoorzaamheid aan die
Overheid wenscht die democratie alle klassen van het volk te stellen
Mr J . C. Baak. Wez en en grenz en van den rechtsstaat, in Weekblad van het Recht.
no. 12929 . blz. IV.
63) Mr V . H. Rutgers, t.a.p .. blz. 50 v.
64 ) Idem, blz. 51 .
65) Mr A. Anema, Tweeiirlei Democratie, Amsterdam 1902 , blz. 17.
66) Mr Paul Scholten, Beginselen van Samenleving, Zwolle z.j., blz. 75.
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in het bezit der van Godswege haar toegekende rechten en vrijheden.
Meer niet. maar dan ook niet minder" 67). Deze democratie
houdt vooral in " libre exercise par chacun des pouvoirs qui lui
reviennent" 68).
Of men nu onder democratie verstaat volkssouvereiniteit of volksinvloed het spreekt vanzelf. dat elk van deze opvattingen nauw
verband houdt met de meening. welke men aanhangt inzake de verschillende vrijheden. o.m . die der drukpers. Men kan zeker in het
algemeen spreken van "demokratische rechten van het individu" 69).
önder nader aan te brengen voorbehoud wat de individueele rechten
aangaat. Maar vooral toch is de persvrijheid. hoe ook gefundeerd.
een wezenlijk bestanddeel van de democratie. voorzoover ze bedoelt.
meeningsuiting. welke aan zekere eischen beantwoordt. mogelijk te
maken. en voorzoover ze contact vormt tusschen overheid en onderdanen èn omgekeerd. alsmede tusschen de onderdanen onderling 70) .
Terecht is opgemerkt. dat veel critiek op de democratie mogelijk is.
juist doordat zij zich kenmerkt. o.m. door vrijheid van meeningsuiting 71). Theoretisch is het mogelijk. dat de overheid ook op
andere wijze op de hoogte van de behoeften van het volk wordt
gesteld . Maar dan beïnvloedt de overheid de redelijke objectiviteit.
of is daartoe elk oogenblik in staat. Er is alleszins aanleiding voor
de meening. dat de democratie heeft opgehouden te bestaan. als het
geheim van de stemming en rechtszekerheid niet gewaarborgd zijn
en op de vrijheid van het woord en de drukpers inbreuk wordt
gemaakt 72) .
Ten deele hangt hiermede samen de vraag. of het op den weg
van de democratie ligt. aan de voorstanders van de dictatuur in
haar midden de vrijheid te verleenen. denkbeelden. welke voor haar
Mr A. Anema. Tweeërlei Democratie, blz. 17.
Robert Aron. t .a.p .• blz. 32 .
69) Prof. Mr W. A . Bonger, t .a.p .• blz. 22.
70) Kn .. Preventieve Censuur ?, in De R . K. Staatspartij van 30 December
1935 . blz. 276 V.;
Dr P. J . Bouman. Jaurès Wilson Rathenau, Amsterdam 1936, blz. 18 ;
Het staatkundig stelsel der Sociaal-Democratie, Z.p. z .j., blz. 31 , 100 ;
J. Goudriaan Jr., Democratie en sociaal-democratie in N ederland, in De Groene
Amsterdammer van 25 Maart 1933 , blz. 5 . A. B. K. noemt in het Volksblad
van 28 December 1935 het vrije woord " het eerste grondrecht der democratie".
71) Prof. Mr W. A. Bonger, t.a .p .• blz. 14 v ., 69, 86 .
72) Het staatkundig stelsel der Sociaal-Democratie, blz. 64.
67)
68 )
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behoud verderfelijk zijn, te propageeren 73). Ten deele, omdat de
drukpers slechts een element is van de democratie, en dat onderwerp
dus beter ter sprake komt in een meer omvattende verhandeling of
in een studie, waarin met opzet het verband tusschen democratie
en een of meer vrijheden naar voren wordt gebracht.
Intusschen is hiermede reeds aangetoond, dat de vrijheid van
drukpers behoort tot de "problemen der democratie" .
Het onderzoek naar de verhouding tusschen de vrijheid van drukpers en de andere vrijheden heeft weinig principiëele beteekenis, wat
reeds hieruit blijkt, dat de schrijvers bij de rangschikking in den
regel door relatieve motieven geleid worden. Intusschen doet het
onderzoek tevens uitkomen, waarin de drukpersvrijheid met andere
vrijheden overeenkomt, waarin zij van die andere verschilt, en welken
invloed zij op andere uitoefent.
Tot de vrijheden behooren de vrijheid van godsdienst, van drukpers, van vereeniging en vergadering, van onderwijs, van petitie.
Genoemd kan o.m. nog de vrijheid van geweten, die zelfs met reden
als de grondslag van de vrijheidsrechten beschouwd kan worden 74) ,
of als de "diepste van alle menschelijke vrijheden" 75). Gezegd is,
dat zij "in haar gevolg meebrengt het opkomen voor elke burgerlijke
vrijheid die met de consciëntie vel1band houdt" 76). Maar juist daarom lijkt het ons overbodig, om naast de genoemde ook de vrijheid
van consciëntie te plaatsen. Daarmee zou trouwens aan dit recht
te weinig eer worden bewezen. Iets anders staat het met de vrijheid
van godsdienst. Dit recht pleegt velerlei te omvatten. Men kan er
hetzelfde onder verstaan als de vrijheid van geweten, en evenals de
een deze laatste vrijheid beschouwt als den wortel. waaruit alle
andere opkomen, wordt door een tweede de godsdienstvrijheid gezien
als " de moeder van alle andere vrijheden" 77). Men kan onder vrij73) Zie hierover Mr Dr G. van den Bergh, D e democratische Staat en de nietdemocratische partijen, Amsterdam 1936 ;
A. C. Josephus Jitta . Colportage met politieke geschriften. in D e Groene
Amsterdammer van 30 Maart 1935. blz. 2.
74) Mr Pa ui Scholten . t .a.p .. blz. 26.
75) Dr A. Kuyper. Het Calvinisme. Amsterdam-Pretoria 1898. blz. 100.
76) H. Colijn. Het karakter der Anti-Revolutionaire Partij. in Schrift en
Historie. Kampen 1928. blz. 4 1 .
77) Mr H. Verkouteren. De Christelijke beginselen in het recht. Utrecht 1910.
blz. 36 ;
Mr Paul Scholten. H et Woord Gods in dezen tijd. Z eist 1936. blz. 8;
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heid van godsdienst ook verstaan het recht op een vrije uitoefening
van den godsdienst. en in dezen zin wordt het door Groen van
Prinsterer dan ook blijkbaar gevat. als hij dit recht een onderdeel
van de vrijheid van geweten noemt 78).
Niet geheel duidelijk is de uitspraak van Huart. dat de gods~
dienstvrijheid en de drukpersvrijheid "uitstralingen" zouden zijn
"van het recht van vrije meeningsuiting" 79). Er is geen bepaalde
reden. om in dit verband juist deze beide rechten samen te voegen.
De opmerking van Huart doet ons intusschen zien. met welke vrij~
heden die der drukpers zooal in verband gebracht wordt. Verschil~
lende van deze combinaties zijn te vermelden.
"In de geschiedenis van onzen opstand tegen Spanje zijn de strijd
tegen het schenden van de privilegiën onzer steden en die tegen
de Spaansche inquisitie. de strijd voor de staatkundige vrijheid en
die voor de vrijheid van geweten. zoo nauw met elkander verweven.
dat h et nauwelijks mogelijk is ze van elkander te onderscheiden" 80) .
Dit duidt er reeds op. dat de levensdraad van de persvrijheid met
die van vele andere vrijheden samengestrengeld is tot een ware
Gordiaansche knoop. welke slechts kan worden doorgehakt. niet
ontknoopt.
We zagen. dat Huart de godsdienstvrijheid en de drukpersvrijheid
in een bepaald opzicht op één lijn plaatst 81 ) . Door Kramer wordt
weer gewezen op een relatie tusschen het laatste recht en de "vrije
volksstemming" 82 ). Van meer heteekenis nog is de invloed. door
een vrije pers uitgeoefend op het geheime kiesrecht. Opgemerkt is.
dat het invoeren van het geheime kiesrecht in Rusland eerst dan
werkelijk zin zou krijgen. wanneer tevens vrijheid van politieke
A. C. Josephus Jitta. Communisme of Fascisme? in De Groene Amsterdammer
van 26 September 1936, blz. 2.
Anders Prof. Mr Dr J. H . P. M . van der Grinten, Verspreide Opstellen.
Nijmegen-Utrecht 19 34. blz. 89 ·
78) Mr G. Groen va n Prinsterer. Bijdrage tot herziening der grondwet in
N ederlandschen zin, Leiden 184°, blz. 85 .
79) Mr F. J. A. Huart, Nagelaten Geschriften, Zwolle 1936, blz. 4 .
80) A. C. Josephus Jitta, Prins Willem I en de eenheid van ons volk, in De
Groene Amsterdammer van 22 April 1933. blz. I81) Over deze combinatie eveneens (Dr J. W .) N(oteboom) in Antirevolutionaire Staatkunde van September 1936. blz. 416.
82) H . L. M. Kramer, in zijn bespreking van Van den Bergh's genoemd werk,
in Nederlandsch Juristenblad van 24 October 1936, blz. 821 V.
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rechten, dus o.m. van drukpers, zou worden toegestaan 83). Van
de relatie tusschen de vrijheid van pers en die van vergadering ligt
een aanduiding in het feit, dat ze in enkele declaraties, zooals in
de Fransche van 1789 en 1793 , in één artikel zijn geplaatst. Een
internationale rondblik kan doen zien, dat een vrije pers, vereenigings- en petitierecht belangrijker zijn dan algemeen kiesrecht en
parlementair stelsel 84).
Het volgend citaat uit Buys, dat weinig in overeenstemming is
met de meening van den Comte de Chambord, als ware het algemeen
kiesrecht "la garantie des libertés politiques" 85), doet sterk uitkomen den invloed van een vrije pers op het vertegenwoordigend
stelsel: "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
politieke 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. Voor haar
is volledige kennis van de meen in gen en wenschen, welke in den
boezem van het volk leven, even volstrekt onmisbaar, als voor de
Regeering de kennis van de denkbeelden, welke de Vertegenwoordiging is toegedaan. Al behooren beiden, Regeering en Vertegenwoordiging' elk in hare sfeer zelfstandig te handelen, toch ligt beider
kracht in de wetenschap, dat hare beginselen voortdurend met die
van ander samenstemmen : de beginselen van het ministerie met die
van de Staten.JGeneraal, en de beginselen van de Staten-Generaal met
die van het kiezersvolk. Het recht van de Kroon om de Kamers
te ontbinden, op grond dat de Staten-Generaal zouden hebben opgehouden de getrouwe uitdruk :ing van het kiezersvolk te zijn, hangt
Het staatkundig stelsel der Sociaal -Democratie, blz. 49 noot.
Een Homerische combinatie van een lach met een traan kunnen de woorden
van M. -A. Landau-Aldanov, t.a .p., blz. 129, bewerken: .. Il faut vraiment
avoir une impudence extraordinaire pour prétendre que les membres des Soviets
sent élus par la popupation, car jamais, depuis que Ie monde existe, une parodie
aussi cynique des élections n'a été vue : ce fait suffirait déjà qu'aucune liberté
de parole orale ou écrite en Russie soviétiste sauf pour les bolcheviks" .
84) A. C. Josephus Jitta, aangehaald artikel Colportage met politieke geschriften.
Mr C. W. de Vries, t.a.p., blz. 117: "Vrijheid van drukpers is met vrijheid van
vereeniging en vergadering ten nauwste verbonden".
85) Vermeld bij André Tardieu, t .a.p., blz. 1 18.
83)
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in de lucht als bij gemis van vrijheid van drukpers het middel ontbreekt om de denkbeelden van het volk aan de denkbeelden der
Vertegenwoordigers te toetsen. 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 het 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 essentialia
van ons regeeringsstelsel. Zonder die vrijheid zou dat stelsel hier en
overal een onding zijn, een gebouw zonder fundament" 86). Men
vergelijke in verband hiermede de opmerking van Groen van Prinsterer, geuit in 187 I, over "onze Pers" , die " tegenover een vrijmoedig Parlement een wezenlijke magt worden kan" 87).
Te opvallend om niet te noteeren is een uiting van Luyben ter
gelegenheid van de grondwetsherziening in 184°. Als hij in een
nota de nadeel en van onderwijs door den staat opsomt, zegt hij o.m. :
"Ook de vrijheid der drukpers, dat palladium van het behoud van
alle andere vrijheden 88 ), moet daarvan het slagtoffer worden. Zoo
slechts aan h et aankomend geslacht een donker tafereel van de misbruiken der drukpers wordt voorgesteld, zonder dat het uitgestrekte
nut van dezelve gelijktijdig voor dat geslacht wordt ontwikkeld,
zullen daardoor stellingen en beginselen aan hetzelve worden inge86) Mr J . T. Buys, De Grondwet, deel!. Arnhem 1883 , blz. 57 .
Men zie ook De voorgenomen Grondwetsherziening 1937 naar liberaal inzicht,
Rotterdam 1936 , blz. 71;
H. Samkalden, t.a.p ., Hoofdstuk lIl;
A. J. Lievegoed, t.a.p ., blz. 8;
W . N. van der Hout, Over de krant, t.a.p. , blz. 92 v. ;
Mr C. W. de Vries, t .a.p. , blz. 116.
87) Vermeld bij Dr .G. M . den Hartogh , Groen van Prinsterer en de Verkiezingen van 18 71, Kampen 1933 , blz. 175 .
88 ) Reeds de Graaf de Mirabeau noemde de drukpersvrijheid het palladium
der vrijheid. (Aan de Batavieren, over het Stadhouderschap, eerste deel. (uit het
Fransch vertaald), Antwerpen 1788, blz. 96). Op 27 Februari 1829 had Jhr
Leopold van Sasse van IJsselt in de Kamer van de drukpersvrijheid gesproken als
van het palladium onzer rechten. Tevens sprak hij toen over de verhouding tot
de vrijheid van onderwijs. Zie Dr J . H . J . M . Witlox, De Katholieke Staatspartij,
eerste deel. ' sHertogenbosch 1919, blz. 198 v.
In een anoniem gedicht uit 1769, getiteld De Vrije Drukpers aan Christianus
Batavus, zijnen Wedergalmer, en C. L., wordt de drukpers genoemd "een Palladium van al wie wysheidt mind" (blz. 5).
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prent. tegen welke naderhand de pogingen van alles wat naar verlichting en vrijheid van denken en schrijven streeft. schipbreuk
zullen lijden" 8 9) .
Genoemd moet hier worden het recht van placet. Terecht zegt
Minister van Son in 1846. dat dit met vrijheid van drukpers in
strijd is 90). En in hetzelfde jaar wordt het door het Kamerlid Storm
bestempeld als een soort van grillige censuur 91). A,pngezien dat
recht vooral gezien dient te worden als een rudiment uit den strijd
om vrije godsdienstoefening en het derhalve met drukpersvrijheid
in wezen slechts zijdelings te maken heeft. zullen we het recht van
placet niet nader behandelen 92) .
Dat ook overigens de onderlinge rangschikking der vrijheden aan
subjectieve waardeering onderhevig is. moge uit enkele voorbeelden
blijken. Zoo is het met het oog op de belangen van het proletariaat.
dat Henriëtte Roland Holst van der Schalk uitbreiding van het
recht van vergadering van grooter beteekenis acht dan dat van
drukpers 93). Albers noemt de vrijheid van processie voor de
Roomschen de dierbaarste. meer dan de opheffing van het recht
89) Handelingen van de Regering en de Staten -Generaal over de Herziening
der Grondwet, eerste deel. 's-Gravenhage 184°, blz. 99.
Graaf de Mirabeau, t.a.p .. blz. 96 , schreef over de vrijheid ' van drukpers :
"Het is niet, dan onder den invloed deezer onwederstaanlyke V ryheid, dat het
onderwys groote vorderingen kan maaken; hoe meer ligt 'er verspreid wordt, zo
veel te meer plichten te vervullen" . Zulke uitingen beantwoorden aan de gedachte
van dien tijd, dat de pers vooral gezien moest worden als een middel tot verdere
ontwikkeling. Zoo is ook te verklaren, dat tot I 848 althans, het artikel over de
persvrijheid opgenomen was in het hoofdstuk van het onderwijs in de Grondwet.
Het artikel kreeg daardoor echter nog geen beperkte strekking.
90) Dr J. H. J. M. Witlox, De Katholieke Staatspartij, tweede deel. blz. 152.
Ook elders oordeelde van Son op gelijke wijze: blz. 169. Het lid van de Tweede
Kamer Romme had dezelfde ,o pinie : blz. 159,
91) Idem, blz. 160 .
92) Over het recht van placet, dat historisch verschilleJIe punten van aanraking
heeft met de vrijheid van drukpers, zie men b ,v. Dr J. H. J. M. Witlox, idem,
eerste deel, blz. I 18 vv., tweede deel, Hoofdstuk 5;
P. Albers S.J .• Gesch iedenis van het Herstel der Hierarchie in de Nederlanden,
eerste deel. Nijmegen 1903, tweede deel. Nijmegen 1904. passim;
Prof. Dr P. J. Blok. Geschiedenis van het Nederlandsche volk, derde. herziene
druk. vierde deel. Leiden 1926. blz. 385 v. Mr J. Heemskerk Az .. De Praktijk
der Grondwet, tweede deel. Utrecht 1881. blz. 215 . wijst erop. dat Pauselijke
brieven enz. vallen " onder het gemeene regt, naar art. 8 der Grondwet. hetgeen veel
beter is".
93) De revolutionaire massa-actie, blz. 135 .
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van placet 94). Westerman beschou wt het kiesrecht als het hoogs:te
politieke recht in den staat 95). Zoo ook noemt Prof. Dr P. A.
Diepenhorst dit recht het " gewichtigste der vrijheidsrechten",
"toetssteen voor de moderne democratie" 96) . Van Oven noemt als
"het meest elementaire vrijheidsrecht" het habeas-corpus-recht 97) .
Blackstone achtte op zijn beurt de jury het palladium der vrijheid 9 8) .
In de Parlementaire Studiën en Schetsen van 28 Februari 1866
citeert Groen van Prinsterer het woord van Buys : " Ik geloof, dat
van al onze vrijheden de vrijheid van onderwijs de kostbaarste is,
omdat zij, naast de vrijheid van drukpers - zooals de Montalembert
het voortreffelijk uitdrukte - het eenige wapen is, dat den overwonnene blijft. Immers onder het schutsel der vrijheid van onderwijs
moeten de stoffen worden bijeengebragt, welke men later onder het
schutsel der vrijheid van drukpers zal vruchtbaar maken". Om in
deze reeks de persvrijheid ruimschoots haar deel te geven, halen we
nog een tweetal uitspraken aan : "Onder de voortreffelijke voorrechten van een vrij Volk is ontegenzeggelijk de vrijheid van de
drukpers het voornaamste ; deze is de grondzuil van alle anderen,
en zoo die word om verre gerukt, dan kan men berekenen, dat de
Vrijheid van dat Volk niet lang meer bestaat, of liever dat het alleen
maar den schij n van Vrijheid nog bezit" 99). "La liberté de la
presse est Ie seul droit dont tous les autres dépendent ; les sentinelies
font la sécurité de l' armée" 100).
Uitgaande van de waarde der menschelijke persoonlijkheid wil
Baak de artikelen, strekkende tot erkenning van die persoonlijkheid,
te weten vrijheid van godsdienst, onderwijs, bescherming van persoon en goed en benoembaarheid, blijkbaar stellen boven de rechten
van vereeniging en vergadering, van persvrijheid en van kiesrecht.
Hij onderscheidt daarbij tusschen directe en indirecte aantasting van
P . Albers S.J., t.a.p., tweede deel. blz. 78 v.
Mr Dr W . M. Westerman. De zieke staat, 's-Gravenhage 1925 . blz. 69.
96) Het Bolschewisme, in Antirevolutionaire Staatkunde, driemaandelijksch
orgaan, derde jaargang, blz. 66 .
97) Mr J . C. van Oven. De zaak-Ries. Habeas corpus, in Nederlandsch Juristenblad van 2 1 November 1936, blz. 910.
98) Dr H . Colijn, Saevis tranquillus in undis, blz. 33 I.
99) Pleidooy in de z aken van Margaretha We ygel, over het gestelde in de
Utrechtsche Courant van den 30 September 1796, Utrecht z.j ., blz. 5 .
1.00) Door Mr D . Simons. t .a.p .• wordt dit woord van Mrne de Stae1 als rnotto
gebruikt.
94)

95)
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de persoonlijkheid 1 01 ) . De vraag naar de beteekenis van deze menschelijke persoonlijkheid zal in het vierde hoofdstuk behandeling
vinden.
Toegevende. dat het velerlei verband. hetwelk. naar we zagen.
door verschillend en tusschen de onderscheidene vrijheidsrechten wordt
gelegd. in meer dan één geval alleszins reëel genoemd mag worden.
en dat dus een scherpe afscheiding altijd iets geforceerds zal hebben.
zullen we toch om practische redenen het onderwerp zooveel mogelijk
beperken. en alles terzijde laten. wat het recht op persvrijheid niet
dadelijk betreft. zooals controle op schoolboeken. briefgeheim. enz.
Om dezelfde redenen van practijk zullen we. voor zoover eenigszins
mogelijk. niet stilstaan bij het bibliotheek- en leeszaal wezen.
In de Nederlandsche Gedachten van 6 Maart 1830 wordt onderscheiden tusschen "de dagbladen" en "de drukpers in het algemeen" .
De eerste moeten volgens d en schrijver strenger worden aangepakt
dan de tweede. Misschien is dat in bepaalde gevallen wenschelijk. maar
evenzeer ligt voor de hand. om met Esmein aan te nemen. dat
tusschen het publiceeren van boeken en geschriften geen principiëel
onderscheid bestaat ~02 ) . Hoogstens is het een kwestie van accent.
Degenen. die hier gaarne een onderscheid aannemen in het nadeel
van de periodieke pers. mogen bedenken. dat de basis voor de Fransche Revolutie is gelegd door schrijvers. die zich tot boeken beperkten. terwijl. naar we zien zullen. bij ons eerst zeer kort vóór
de Omwenteling een belangrijke periode voor de bladen aanbreekt.
V óór dien tijd wordt in de plakkaten tegen de boeken en de kranten
gelijkelijk opgetrokken. Reeds daarom is een verschijningsverbod
minstens eenzijdig. want dat richt zich inzonderheid tot de periodieke pers.
W e beperken ons in deze studie tot het Rijk in Europa. Groen
van Prinsterer zei op 29 April 1857 in de Tweede Kamer: " .... ik
heb altijd behoord onder hen die ten voordeele van de Nederlandsche drukpers. tusschen het al dan niet in het Moederland gedrukte.
onderscheid hebben verlangd" 10 3) . De vrijheid van drukpers is
Mr J. C. Baak. t.a.p .• blz. 3.
A. Esmein . Elém ents de droit constitutionnel français et comparé,
huitième édition. tome second. P aris 1928. blz. 625 .
103) Mr G. Groen van Prinsterer. Adviezen in de Tweede Kamer der Staten GeneraaI, tweede deel. blz. 488 .
1Q1)

102)
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gebonden aan haar historische ontwikkeling. Dit al vereischt beperking.
Alvorens dit hoofdstuk te besluiten, zullen we nog een laatste
grenslijn hebben te trekken, n.l. tusschen het onderwerp van deze
studie en het auteurs- en octrooirecht. Beumer behandelt het auteursrecht bij de drukpersvrijheid '104). Van der Meulen daarentegen
scheidt deze beide :105) . Ook Pompe acht schending van auteursrecht
geen drukpersmisdrijf te zijn 10 6 ) . Volgens Snijder van Wissenkerke
erkent artikel 17 van de Herziene Berner Conventie 107), " voor zooveel noodig, ten volle het recht van elke Regeering van een Unieland om door maatregelen van wetgeving of politie te vergunnen of
te verbieden de verspreiding, de op- of uitvoering en het tentoonstellen van elk werk of voortbrengsel. ten opzichte waarvan de
bevoegde macht zoodanig recht zou kunnen uitoefenen, alsmede het
recht om op een en ander toezicht te houden.
"De Conventie bedoelt alleen private rechten en belangen te regelen, doch raakt niet aan het politie-recht van een land, aan de mate
van vrijheid van drukpers enz. De censuur, het recht om een tooneelvoorstelling te verbieden, om tijd en plaats voor openbare muziekuitvoeringen te regelen en dergelijke bevoegdheden der overheid
worden alzoo uitdrukkelijk onverkort gelaten" 108) .
Zoo wel het auteurs- als het octrooirecht bedoelen te geven be·
scherming van bepaalde producten, zonder dat deze rechten zich
inlaten met den inhoud van deze producten. Hierin nu bestaat
onderscheid tusschen recht op drukpersvrijheid en beide genoemde
rechten. Vroeger stond de zaak anders. Toen was voor drukken het
aanvragen van octrooi vereischt, dat dan tevens het karakter droeg
104) Dr E. J . Beuroer, Onze Staatsregeling, Utrecht 19 12, blz. 70 V.
105) R . van der Meulen, De Courant , Leiden 1885 , blz. 307.
106 ) Mr W. P . J . Pompe, Handboek van het N ederlandsche Strafrecht, Zwolle
1935, blz. 339 ·
Ook L. U. de Siner. t.a.p., blz . 7 v .• scbeidt wegens bet " gebeel ander karakter"
copierecbt van dru kpersvrijbeid.
107) Dit artikel luidt : "Les dispositions de la présente Convention ne peuvent
porter préjudice, en quoi que ce soit. au droit qui appartient au Gouvernement
de cbacun des pays de I'Union de permettre. de surveiller. d'interdire. par des
mesures, de législation ou de police intérieure. Ia circulation. Ia représentation.
l'exposition de tout ouvrage ou production à l'égard desquels l'autorité coropétente
aurait à exercer ce droit."
108) Mr Dr F . W . J. G. Snijder van Wissenkerke. Het Auteursrecht in Nederland. Gouda 1913, blz. 89 v.
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van het huidige auteursrecht. Zoo luidt een octrooi van 9 April 1580:
"Op het versoek van Jan Paats Jacobsz, Boekdrukker tot Leiden,
hebben de Staaten van Holland den selven geoctroieert en octroieeren
bij deesen, te moogen drukken den Bybel, als het oude en nieuwe Testament cum Annotationibus Augusti M arlerats, rondom me op de
kant beneffens den Tex gesteld weesende, deselve Annotaties getranslateert uit de Fransche in Duitsche Spraake, sonder dat binnen den
tyd van vyf jaaren eerstkoomende deselve Bybel binnen Holland nagedrukt sullen weesen, op verbeurte van de Boeken en een poene
van vyftig Kroonen t' eIken reise te verbeuren tot behoef van den
voornoemden Drukker" 109) . Aangezien het vragen van consent verplicht was, kon de Overheid op deze wijze invloed uitoefenen op
hetgeen werd gedrukt. Zoo waarschuwden de Staten van Holland
en West-Friesland op 9 Augustus en 12 September 1674, niets te
drukken tegen Engeland zonder toestemming van den Staat 110).
Op I 5 April 1744 kregen de magistraten der steden, waarin kranten
werden uitgegeven, opdracht van de Staten van Holland, om "ordres
te stellen" op de licentie van de courantiers 1111) . En op 22 Maart
1 792 besloten de Staten van Holland, om het oprichten van nieuwe
kranten niet toe te staan, tenzij deze zich zouden houden aan bepaalde voorschriften 11'2 ). De uitgevaardigde straf bestond dikwijls
in de vervallenverklaring van het octrooi. Zoo, als de verzoekers ervan geen exemplaar van hun werk deponeerden bij de Bibliotheek
109) Mr Paulus Scheltus. Kerkelijk Placaatboek . tweede deel. ' s-Gravenhage
1735 , blz. 14 v.
Dergelijke bepalingen vindt men ook bij idem. blz. 15, 154 V.;
Nikolaas Wiltens, Kerkel. Plakaat-boek. ·s-Gravenh. 1722. blz. 389 v .• 436 v.;
Mr Cornelis Cau. Groot Placaet-Boeck. eerste deel.. 's-Gravenhage 1658. blz.
189 v .• 439 V" 461 v .• 3029 V. ;
Mr Didericus Lulius en Mr Joannes van der Linden. Groot Placaatboek. agste
deel. Amsterdam 1795. blz. 458 .
Zie eveneens Robert Fruin. Over de oudste couranten in Nederland. in Verspreide geschriften. deel lIl. 's-Gravenhage 190 x. blz. 352 ;
Dr P . L. Muller. Onze Gouden Eeuw. tweede druk. ond~r toezicht en met
een voorwoord van Dr P . J . Blok. Leiden z.d .. tweede boek. blz. 373 v.
110) Mr Sirnon va n Leeuwen. Groot Placaet -Boeck. derde deel. 's-Gravenhage
1683 . blz. 524.
lU) Mr Isaac Scheltus. Groot Placaatboek . zevende deel. 's-Gravenhage 177°.
818.
Dergelijke bepalingen te vinden bij idem. blz. 818 v.;
Mr Joannes van der Linden. Groot Placaatboek. negende deel. Amsterdam 1796.
blz. 402 V.
112) Mr Joannes van der Linden. t .a.p .• blz. 453 v.
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van de Universiteit te Leiden 113) of van de Provinciale Academie
te Harderwijk 114).
Op 10 Maart 1762 kreeg Jean Neaulme uit Amsterdam octrooi
voor 15 jaar tot het drukken van Jean Jacques Rousseau's Emile
ou de [' Education. In een publicatie van 30 Juli 1762 deelden de
Staten van Holland echter mede. dat zij "naderhand met de alleruiterste verontwaardiging in ervaringe gekomen zyn. dat het zelve
Werk doorzaayt is met zeer godloose en verderffelyke stellingen.
strydende niet alleen teegen Gods heilig Woord. maar ook direct
strekkende tot ondermyning. veragting. en omverwerping van den
geheel en geopenbaarden Christelijken Godsdienst. en om aan de
Jeugt de pernicieuste en gevaarlykste gevoelens dien aangaande in te
boesemen" . Volgens de Staten hield het octrooi alleen in "verhoeding
van schaade voor den voornoemden Jean Neaulme. en geensints
eenige de minste approbatie van den inhoud van het voorschreeve
Werk". Het octrooi werd dan ook ingetrokken en het boek verboden 115).
De Omwenteling heeft aan dezen toestand een einde gemaakt 116) •
Octrooien werden afgeschaft. doch daarnaast werd het auteursrecht
erkend 117). Dit kon des te gemakkelijker geschieden. aangezien
kort voor de Omwenteling. bij de opkomst van de krant. het verwarrende van de vroegere regeling duidelijk gebleken was. Sindsdien
hebben auteursrecht zoowel als octrooirecht van hun eerste beteekenis slechts het eigendomskarakter behouden. En daarom geldt hier
het woord van Prof. Kranenburg: "Het eigendomsrecht behoort tot
de "grondrechten". maar daarom zijn niet alle grondrechten een
soort "eigendomsrecht". bestaand of potentiëel. Zij hebben elk hun
.
k ara k ter.... "'118) .
eigen
113) Mr Simon van Leeuwen. t.a.p .• blz. 552. Dit bevel werd herhaald op
30 April 1728. Zie Mr Isaac Scheltus. Groot Placaatboek. sesde deel. tweede druk.
Amsterdam 1795. blz. 598 v.
ll4) Henrik Cannegieter. Groot Gelders Placaet-Boeck, derde deel, Arnhem
1740. blz. 644 v.
115) Mr Joannes van der Linden. t.a.p .. blz. 194.
116) Dr J . H . Kernkamp t.a.p .• blz. 524;
Cornelius Rogge. Tafereel van de Geschiedenis der jongste Omwenteling in de
Vereenigde Nederlanden. Amsterdam 1796. blz. 138 noot.
117) Notulen van het Staats-Bewind der Bataa fsche Republiek. Mey-Augustus
1803 . notulen van 3 Juni 1803.
118) Mr R . Kranenburg. Het Nederlandsch e Staatsrecht. tweede deel. vierde
herziene en bijgewerkte druk. Haarlem 1933. blz. 398.
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HOOFDSTUK Il.

OVERZICHT VAN DE GESCHIEDENIS DER
DRUKPERSVRIJHEID IN ONS LAND.
De beteekenis, welke de uitvinding der drukkunst al dadelijk heeft
gehad, wordt duidelijk, als men let op een figuur als Erasmus. Het
is niet gewaagd, te beweren', dat deze zijn invloed niet het minst
heeft te danken hieraan, dat zijn gedachten gemakkelijker konden
worden verspreid 1).
Merkwaardig is, hoezeer uit Erasmus' geschriften valt op te maken,
dat hij niet terstond zich aanpaste aan de eischen, welke de boekenstijl stelt. Dit had hij zeker met velen zijner tijdgenooten gemeen.
"Wat men aan een vriend onder vier oogen zeggen kon, kwetste
wellicht, als velen het lazen. Erasmus, die nooit zelf wist, hoe kwetsend hij zich uitdrukte, gaf telkens aanleiding tot misverstand en
verwijdering. De zeden hadden zich als 't ware nog niet aangepast
aan de nieuwe boekdrukkunst, die de publiciteit van het geschreven
woord zoo duizendvoudig verhoogde" 2) .
Dat Erasmus intusschen wel degelijk de waarde van de drukkunst
besefte, kan afgeleid uit het feit, dat hij, hoewel in Engeland vele
voordeel en hem lokten, daar nooit een blijvende plaats heeft gevonden,
hetgeen wellicht hieraan moet worden toegeschreven, dat dit land
tot zijn tijd was achtergebleven in de ontwikkeling van de drukkunst 3). Zijn afkeer voor censuur verborg hij niet. Zoo schreef hij
op 8 Februari 1532 uit Freiburg aan Viglius van Zwichem: "de
Censurae van de Sorbonne zijn verschenen, waarvan ik van meening
ben dat de theologen zelf er zich over moeten schamen" 4).
Bijzondere waarde echter kreeg de drukpers met de Hervorming.
De combinatie van beide bewerkte, dat de Bijbel, die in de middel1) J. Huizinga, Erasmus, derde herziene druk, Haarlem 1936, blz. 69 v.
2)

Idem, blz.

1 °4.

3) Idem, t.a.p. , blz. 70.

4) De brief is eigendom van de bibliotheek der gemeente Rotterdam.
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eeuwen niet verboden was, op den index een meer blijvende plaats
kreeg 5).
Bij het nagaan, welke de geschiedenis van de persvrijheid in ons
land is geweest, blijkt, dat zij niet zonder hiaten is te reproduceeren 6). Wat er te vermelden valt, is echter wel voldoende van
belang.
Reeds vroeg kwamen de verboden. Op 7 November 1519 werden
Luthersche geschriften, die vanaf 1518 in Antwerpen verkrijgbaar
waren, door de theologische faculteit te Leuven veroordeeld 7) .
8 Mei 152 1 volgde een generaal edict van Karel V, gegeven te
Worms. Op dit edict beroept zich een plakkaat, 23 Maart 1524
door de Landvoogdes namens den Keizer afgekondigd. Hieronder
viel o.m. "tewangelie van Ste Matheüs mit die glose dair inne gestelt" 8). Tevens wordt dan verboden " Oeconomica Christiana
summa der godliker scrifturen" , gedrukt door Jan Zeverts van
Leyden in 1523 9). Andere plakkaten volgen elkaar op in 1525 ,
1526, 1529 enz.
Op het uitvaardigen ervan schijnt men in ons land niet te hebben
gewacht. Althans, Erasmus schrijft op 25 Februari 1521 uit Leuven
aan Nicolaas Everardi, president van het Hof van Holland, dat er
twee (inquisiteurs) op weg zijn naar Den Haag, om daar Luthersche
boeken te verbranden 10). Zulks had in hetzelfde jaar ook te Utrecht
plaats 11). Ondanks de strenge verboden wordt nog in 1523 te
Amsterdam een vertaling van Luther's Nieuw Testament gedrukt 12) . Al spoedig komen enkele gevallen van verbanning en
erger straffen voor 13). Bij een van de eerste plakkaten, dat van
1525, werd censuur ingesteld 14) .
5) Dr J. Reitsma. Geschiedenis van de Hervorming en de Hervoçmde Kerk
der Nederlanden, tweede. opnieuw bewerkte uitgave, Groningen 1899. blz. 39. 55 .
6) Vergelijk W. N. van der Hout, Over de krant, blz. 1.42.
7) Dr J. Reitsma, t.a.p .• blz. 64.
8) O.m . vermeld bij Dr S. D. van V een. t.a.p .. blz. 14.
0) Hierover Dr J . J . van Toorenenbergen. Het oudste N ederlandsche verboden
boek, Leiden 1882.
~O) Ook deze brief is eigendom van de bibliotheek der gemeente Rotterdam.
11) Dr J. Reitsma. t .a.p .• blz. 64 .
~2) Jan Wagenaar. Amsterdam beschreeven, eerste stuk. Amsterdam 1760,
blz. 233 .
13) Dr J. Reitsma. t .a.p .• blz. 64 v .• 77 . 93 .
14) J. ter Gouw. Geschiedenis van Amsterdam. vijfde deel. Amsterdam 1886.
blz. 468.
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Intusschen zijn ook verschillende mildere straffen te vermelden.
Zoo werd Jan Zuyartszoon " die Cropel" in 1527 te Amsterdam.
omdat bij verboden boeken' in buis bad gebad en uitgegeven, veroordeeld tot een gevangenisstraf van korten termijn, daarna een half
jaar huisarrest, en bovendien een boete van 12 Carolusgulden. Pieter
Janszoon Tibaut, die " schandelyke en oneerlyke briefgens" gedrukt
had, werd in 1528 te Amsterdam veroordeeld, om twee uur lang
op de kaak te staan en vervolgens een bedevaart te maken naar Onze
Lieve V rou we te RijsseI 1 5 ) . In 1535 werd J obannes Sartorius verbannen, omdat hij kettersche leeringen onderwees, zoodat zijn
"discipelen veel blasphemie dagelicxs zeyden ende suspecte boecken
leerden" '1 6 ). Een ander geval is dat van Joriaan Benthuysen, die in
1539 veroordeeld werd, daar hij onder kerktijd in een Nieuw Testament van Luther had gelezen, om met dit boek, waarop vermeld
stond: " Dit es Martinus Lutherie bouck", om den hals gebonden,
voor de processie uit te gaan, behalve een boete van 25 gulden 17).
Voor welke moeilijkheden men met het verbieden kwam te staan.
bewijst het geval van Joan Eck. Diens Enchiridion werd op 25 Mei
1527 op bevel van de Landvoogdes verbrand. omdat het aan een
felle bestrijding van Luther's denkbeelden een uiteenzetting daarvan
vooraf liet gaan, met het gevolg, dat bij voorkeur dit gedeelte gelezen werd 18) .
Omstreeks dezen tijd wordt, althans te Amsterdam, de preventieve
censuur uitgeoefend door Schout en Burgemeesters 19) .
Intusschen ging Karel V voort met het uitvaardigen van plakkaten.
Van wijde strekking was in het bijzonder dat van 18 December 1544.
In 1546 kreeg de theologische faculteit te Leuven opdracht tot het
samenstellen van een lijst van te verbieden boeken. In 1549 werd
deze opdracht vernieuwd. Op 26 Maart 1550 werd de lijst gepubliceerd. De boekverkoopers moesten baar in hun winkels ophangen,
" Ten eynde dat zy oft de ghene die de selve hier naemaels souden
willen coopen, gheen ignorantie daer van gepretenderen en
cunnen" 20 ). In 1 558 werd de lijst opnieuw uitgebreid.
:15 ) Jan Wagenaar, t .a.p. , blz, 235 .
:16) Dr J . Reitsma, t.a.p ., blz. 90 .
17) Jan Wagenaar, t.a.p ., blz. 250 .

J. ter Gouw, t.a.p" blz. 159 V.
Jan Wa genaar, t ,a.p. , blz. 236 .
20) W. van Loon, t.a .p., blz. 222 . De lüst zelf is te vinden op blz. 78 v.

18)
19)
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Een ordonnantie van den Keizer van 25 September I 550 verbiedt
dan uitdrukkelijk elke publicatie zonder permissie. Preventieve cen~
suur moet worden uitgeoefend door daartoe gecommitteerde per~
sonen. Verlof zou niet worden gegeven, "dan nae dien de voirsz.
printers sullen hebben doen blijcken van hun qualiteyt, conditie,
sufficientie, goede name, fame, ende geruchte". Overtreding wordt
gestraft met "verbeurte van den lijffve", voor het geval de boeken
dwalingen bevatten, en 20 Carolusgulden voor elk boek zonder
dwaling :21) . Niet minder streng is een plakkaat van 20 Augustus
1556 tegen boeken van Luther, Oecolampadius, Zwingli. Bucer,
Calvijn, "oft andere ketters ende acteurs van hun secten" . Voor het
geval de schuldigen hun dwaling toegeven, moeten de mannen met
het zwaard worden omgebracht en de vrouwen levend begraven. In
het andere geval wordt men gevierendeeld. De goederen worden
verbeurdverklaard "t' onsen proffyte". Ook dit plakkaat stelt den
eisch van preventieve censuur 2 2) .
Om dit optreden van Karel V rechtvaardig te beoordeelen, moet
men bedenken, dat het geheel in overeenstemming was met zijn tijd.
Zelfs de overigens verdraagzame Bodinus achtte censuur noodzakelijk,
in elk geval voor het tooneeI 23 ). En in Morus' Utopia leest men
nog de opmerking, dat met den dood dient te worden gestraft, al
wie het waagt, het regeeringsbeleid aan critiek te onderwerpen 24) .
Echter wijst de snelle opeenvolging van plakkaten erop, dat de uit~
voering àf achterwege bleef, àf geen succes had. In zijn ordonnantie
van 19 Mei 1570, waarop we terug komen, geeft Philips II toe,
dat de plakkaten tot nu toe niet voldoende hebben geholpen 25).
Ook Alva kon hierin geen ingrijpende verandering brengen 26).
Het is dan ook geen wonder, dat b.v. de Spaansche soldaten uit
het begin van den oorlog zich verbaasden over de hoeveelheid lectuur,
welke binnen de grenzen te vinden was. Zoo schreef de kapitein
Alonso V ázquez : " ... Voornamelijk de Bijbel is zeer verspreid,
Idem. blz. 72 V .
Idem. blz. 21 1 v.
123) Or J . Wille, De Gereformeerden en het tooneel tot omstreeks 1620. in
Christendom en Historie. Lustrumalbum 193 o. uitgegeven vanwege het Gezelschap
van Christelijke Historici in Nederland, Kampen 1931. blz. 103.
24 ) Zie aldaar.
25) W. van Loon. t .a.p .• blz. 444 v.
26) Over onderdrukking van de pers onder Alva zie men J. ter Gouw. t .a.p .•
blz. 397 v.
21)

~)
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en zij (n.I. de Hollandsche vrouwen) leeren dien van hun prille
jeugd af en kennen hem uit het hoofd 27) . Daar er geen Inquisitie
is en niemand hen van hun dwalingen doet terugkomen, geven zij
zich zonder eenigen rem aan het genot van lezen over, en daardoor
krijgen zij licht allerhand onjuiste denkbeelden, want van uit de
omliggende landen worden er vele kettersche en verdorven boeken
ingevoerd en zij maken daar geen enkel bezwaar tegen" '28). "De
Nederlandsche vrouw,en zijn weetgierig en wel in die mate dat allen
of vrijwel allen uit deze streken, in het bijzonder de nonnen en de
begijntjes, kettersche denkbeelden hebben. Zij lezen gaarne, en daar
er nu niemand is die dit belet of eenig toezicht op haar lectuur uitoefent, krijgen zij allerlei kettersche en verboden boeken in handen
en lezen die. Deze boeken zijn te geef, en daarom gaan zij naar de
boekwinkels, waar zij ze kosteloos krijgen, want die boeken worden
uit Genève, Engeland en andere streken naar de Nederlanden gezonden, en ketters verspreiden ze over het gansche land om hun
dwaalleer te verbreiden en te bevestigen" 29). Een ander militair
deelt mede, dat de plakkaten door den oorlog en het gemis aan
krachtig recht tot een doode letter waren geworden 30).
Vermelding verdient een ordonnantie van Philips II van 19 Mei
1570 , reeds eerder aangekondigd 31). Zij geeft een inzicht in de
wijze, waarop de controle werd uitgeoefend. En hoofdprinter had
tot taak, de drukkers te examineeren, teneinde hun te geven" briefven
van hun nutheyt ende bequaemheyt, volgende hun faculteyt". Deze
hoofdprinter of prototypografus had ruime bevoegdheden, o.m. in
Dr J. R. Callenbach, De Hervormde (Gereformeerde) Kerk uan Rotterdam, in
Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het 6oo-jarig bestaan van de stad
Rotterdam. Rotterdam 1928, blz. 378. weet te vermelden, dat in 1569. tijdens
het schrikbewind. het Rotterdamsche volk twee vrouwen uit den kerker bevrijdde.
waar ze haar doodvonnis afwachtten. omdat een in Embden gedrukte bijbel in
haar huis was gevonden.
27) Van een dergelijk optimisti~ch oordeel wordt in dezen tijd meermalen blijk
gegeven. Zie meer voorbeelden bij J . ter Gouw. t.a.p .• zesde deel. Amsterdam
1889. blz. 398.
28) Dr Joh. Brouwer. Kronieken uan Spaansche soldaten uit het begin uan
den tachtigjarigen oorlog, Zutphen 1933. blz. 92 v.
29) Idem. blz. 1 1 1. Zie ook blz. 123.
Over de wijze. waarop de verboden boeken heimelijk werden vervoerd. zijn
gegevens verzameld door C. Sepp. Verboden lectuur, Leiden 1889. blz. 9 v.
30) Dr J. Brouwer. t.a.p .• blz. 142.
31) W. van Loon. t.a.p .• blz. 444 v.
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het bepalen van de boeten. Om tot het examen te worden toegelaten.
moest een certificaat worden overgelegd van den bisschop. vicaris of
inquisiteur. "hoe dat sy hen gedragen hebben in 't stuck van der
religie". en van de wethouder of magistraten van hun woonplaats.
"van hun goet leven. naem ende faeme". Daarnaast moesten weer
commissarissen bij de correcteurs der printers nagaan "de opinie ende
faeme die sy hebben van eerlycke luyden ende Catholique te zyne".
De hoofdprinter had aanteekening te houden van de gedrukte boeken.
Aan hem moesten bovendien de examinateurs. welke met de censuur
waren belast. van hun onderzoek kennis geven. "op dat hy in zyn
register opschryve den naem van den auteur van den selven boeck.
mit de sentencie oft censure van den examinateur". Verder bevat
de ordonnantie verschillende interne bedrijfsbevoegdheden. Uit dit
stukl volgt dus. dat onderscheiden moet worden tusschen de bevoegdheid om te drukken in het algemeen en de censuur. die voor
elk werk opnieuw geëischt wordt.
Ook na het uitbreken van den opstand. dus toen het nieuwe
bewind langzamerhand aan invloed begon te winnen. vond het uitvaardigen van plakkaten voortgang. Alleen waren ·de borden nu
verhangen. Een der eerste vragen. welke om beantwoording vroegen.
was de verhouding tusschen de boekencensuur van den staat en die
van de kerk. De besluiten der synodes toonen de wijzigingen in de
beoordeeling. Op de synode van Embden in 157 I worden de besprekingen ingezet. De boekencensuur regelt men in overeenstemming
met art. 29 van de "Discipline ecclesiatique". opgesteld op de synode
van Parijs in 1559. Voor alle boeken over de godsdienst wordt
approbatie verplicht van de dienaren der classis of van de openbare
gereformeerde professoren in de theologie 32). Het artikel was veel
omvattend: Nemo librum a se aut alio compositum. in quo de
religione agatur imprimendum vel alioqui evulgandum curabit. aut
patietur. nisi a ministris classis aut publicis Theologiae professoribus
nostrae confessionis examina turn et probaturn. Het was ruimer dan
het Fransche artikel. dat sprak van .. Les ministres ni autres personnes
de l'Eglise". Op de synode te Middelburg in 158 I kwam de vraag
ter sprake: "Oft niet goet waere bij de hooghe Overheyt aen te
houden. Dat op de druckerien generalick eenighe Ordeni ghesteldt
32) Dr F. L. Bos, De structuur van de acta der Emdensche Synode van 157 I,
in Gereformeerd Theologisch Tijdschrift, jaarg. 1935, blz. 430.
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waere ?., Het antwoord der vergadering was, "dat een yegelick in
sijn Provincie ende plaetse aenhouden zal bij zijne Overigheyt om
hier in te Remedieren" . Vervolgens werd erover beraadslaagd, "Oft
den Litmaeten der kercken vrij staet te drucken ende te vercoopen
die boucken die met ketterije, ende eenighe onstichtelicke lichtveerdigheyt besmett zijn", waarop geantwoord werd, "niet gheorlooft te
zijne" 33). Dit zou kunnen gelden als een argumentum a contra rio,
dat zich reeds een wijziging aan het voltrekken was in de denkbeelden
over de draagw~jdte der kerkelijke boekencensuur, al nam ·deze synode,
evenals die van Dordrecht in 1578 het artikel van de synode van
Embden ongewijzigd over.
De eigenlijke verandering vindt plaats op de synode te 's-Gravenhage in 1586, als men " nemo" verandert in "niemand van de Gereformeerde religie" 34). Het vereischte van kerkelijk onderzoek ter
goedkeuring had tot gevolg, dat veel anonieme en pseudonieme of op
andere wijze aan de kerkelijke censuur ontsnapte geschriften werden
uitgegeven 35) .
Het feit, dat de kerk een nadere omschrijving had aangebracht,
beteekende nog niet, dat er nu een absolute scheiding tusschen haar
en den staat bestond, wat de censuur of het optreden tegen laakbare
boeken in het algemeen betreft. Meermalen is een directe invloed
van de kerk duidelijk te constateeren . Op strenge handhaving van de
plakkaten wordt dikwijls aangedrongen.
Reeds in plakkaten van 20 December 1581 en 21 November 1584,
uitgevaardigd door de Staten van Holland "tegens het stroeyen van
seditieuse Boecken, Geschriften oft Refereynen", wordt preventieve
censuur ingesteld van "den Staet ofte haren Gedeputeerden". De
eerste boete bedraagt 1 00 Carolusgulden ; herhaling wordt met verdubbeling gestraft. Tevens wordt v~rbeurdverklaring toegepast. De
boete wordt in drieën gedeeld: een derde krijgt de officier, een derde
de aanbrenger, terwijl het overige strekt " tot profijte van de gemeene
saecke" 36). Deze bepaling wordt in veel plakkaten aangetroffen,
evenals die, waarbij een belooning uitgeloofd wordt voor den aanVermeld bij Dr S. D. van Veen . t.a.po, blz. 9.
Zie b.v. JgP. Jansen. Korte verklaring van de Kerkenordening, Kampen
1923. blz. 244 v.
36) Idem.
3 6 ) Mr Cornelis Cau . t.a.p., blz. 211 V.
33)

34)
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brenger. 9 Maart 1589 kwam een nieuw plakkaat. inhoudende
"nader ordre op alle het selve" 37).
De eene regeering deed voor de andere in het maken van plakkaten
niet onder. Zoo verbood een tweetal van den Graaf van Leycester.
uitgevaardigd op 9 April 1587 38) en 14 Augustus 158739). het
schrijven tegen de Koningin van Engeland. Gestraft zou worden
" nae de gelegentheyt van de saecke bevonden sal werden te behooren" . Op 27 November 1587 verbood een plakkaat van de
Staten van Holland " seditieuse propoosten. conspiratien. heymelijcke
aenslagen ende st royen van Pasquillen" 40 ). Ook hier preventieve
censuur en belooning voor den aanbrenger. 3 Augustus 1588 ageerde
een plakkaat van de Gedeputeerde Staten tegen " zeekere valsche en
verdigte Vredens -articulen " 41 ). De auteurs zouden als landverraders
beschouwd en gestraft worden.
Het zou te veel plaats vragen. alle plakkaten te vermelden. Bovendien zou blijken. dat eenvormigheid niet uitsluitend de vloek van
het moderne leven is. H erhaaldelijk komt de argumentatie terug. dat
hernieuwde uitvaardiging noodig is. omdat h et vorige verbod niet
voldoende hielp. Volstaan zal dan ook worden met de vermelding
van enkele bijzonderheden.
Reeds constateerden wij. dat meermalen sprake is van preventieve
censuur 42) . De plakkaten. waarin geschriften werden verboden. kan
men onderscheiden in die. welke in algerneene termen waren gehouden. en die. welke boeken troffen. die met name waren genoemd.
Ook waren er plakkaten. die zich eerst richten tot verderfelijke publicaties in het algemeen en zich in het slot toespitsten op bepaalde
gevallen. De eerste groep vermeldt verschillende verboden. waarvan
gezegd wordt. dat ze zijn uitgevaardigd. daar de vorige geen effect
sorteerden. Sommige dienen zelfs uitsluitend. om op uitvoering van
een bepaald plakkaat aan te dringen 43). Zoo luidt een resolutie van
de Staten van Holland van 4 September 1659. dat tevens een inzicht
Idem, blz. 2 13 v.
Idem, blz. 4 13 V.
39 ) Idem, blz. 415 v.
40) Idem, blz. 4 3 5 v.
41) Idem, blz. 73 2 V.
42) Zoo ook de resolutie van 8 September 1611, vermeld in Mr Paulus
Scheltus, t.a.p .. blz. 232 .
43) Plakkaat van 18 October 1646, vermeld in Mr Corne1is Cau. t.a.p"
blz. 453 v.;
37)

38)

44

geeft in de delegatie van macht. welke bij de toepassing te aanschouwen werd gegeven: "Op 't gemoveerde van eenige Leden. is.
na voorgaende deliberatie. goedtgevonden ende verstaen. dat den
Praesident ende Raden van den Hove. midtsgaàers de Magistraten
van de respective Steden binnen Hollandt ende West-Vrieslandt by
serieuse Missive sullen werden versocht ende gelast. yder in den
haren behoorlijcke ordre te stellen tegen het maecken. drucken. ende
divulgeeren van fameuze Libellen. midtsgaders tegens het drucken
en verkoopen van Propositien. Brieven. Resolutien. Rapporten. of
andere Acten van Staet. met last en bevel aen alle Officieren. omme
teghens de Autheurs. Druckers ende Verkoopers van de voorschreve
fameuse Libellen ofte Acten van Staet strictelijck ende praeciselijck
sonder eenige conniventie te pr~JCe deren en doen procederen volgens
ende in conformité van den Placate den vierden January
I 65 I .. . " 4 4 ) . Deze plakkaten gingen tegen oproerige geschriften.
tegen aanranding van de "Souverainiteyt van den Lande" , tegen
beleediging van "gekroonde Hoofden. ofte andere uytheemsche Potentaten". tegen lasterschriften. tegen geschriften. die bedoelden de
Christelijke religie te bespotten. enz. 45 ). Van een nog algemeeneren
regel was geen sprake.
Niet minder talrijk zijn de speciale verboden. Hierbij zijn er verschillende uitgevaardigd op verzoek van kerkelijke instanties. Zoo
dat tegen geschriften van Jesuiten te Leiden, van 22 Mei 1597 46 ).
besluit van de Staten van Holland op 12 Octobe! 1748. vermeld in Mr Isaac
Scheltus. Groot Placaatboek, zevende deel.
44) Mr Simon van Leeuwen. t .a.p .. blz. 520.
45) Plakkaat van Staten van Holland op 9 Maart 1589 . vermeld in Nikolaas
Wiltens. t.a.p .• blz. 396;
plakkaat van Staten van Utrecht op 2 Mei 1599. vermeld in Johan van de
Water. Groot Utrechts Placaatboek , eerste deel. Utrecht 1739. blz. 733 v. ;
plakkaat van Hof van Ho lland van 29 September 1660. vermeld in Mr
Cornelis Cau. t.a .p .• tweede deel. 's-Gravenbage 1664. blz. 2623 v. ;
plakkaat van 9 Maart 1669 van de Staten-Generaal. vermeld in Mr Simon
van Leeuwen. t .a.p o, blz. 520 v.;
plakkaat van Hof van Holland van 6 October 1672. idem. blz. 523; resolutie
van 9 April 1675. idem. blz. 479 v.;
resolutie van 26 September 1675. idem. blz. 524;
plakkaat van Staten van Holland van 28 November 168 I. idem. blz. 1415;
renovatie -plakkaat van Staten van Holland van 24 Juni 1684. vermeld in
Jacobus Scheltus. Groot Placaet-Boeck, vierde deel. 's-Gravenhage 17°5 blz.
380 v.; enz.
46) Mr Paulus Scheltus, t.a.p .• blz. 130.
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Ook deze plakkaten werden uitvoerig geargumenteerd. Vermeld
worden dat tegen Hobbes' Leviathan, van 19 Juli 167447), dat
tegen de Opera Posthuma van Spinoza, van 25 Juni 167848). Vergissingen ontbraken niet. Zoo werd door de Staten van Holland
op 28 Juni 1619 hun resolutie van 17 October 1614 tegen het
boek van Sybrandus Lubberti, Responsio ad Pietatem Hugonis
Grotii, geannuleerd, als "by quaade onderrichtinge genoomen" 49).
In bepaalde gevallen maakte het niet-nakomen van plakkaten een
ware campagne noodzakelijk. Zoo tegen de werken der Socinianen,
die herhaaldelijk werden verboden 50) . Ook het drukken van Fransche kranten werd enkele malen getroffen 51 ) . Hetzelfde kan gezegd
Andere plakkaten van deze rubriek zijn te vinden bij :
Mr Corne1is Cau. t.a.p .• eerste deel. blz. 437 v .• 455 v .• 461 v .. 2383 v .•
2423 v .• 2425 v . ;
Mr Simon van Leeuwen. t .a.p .• blz. 522 ;
Jacobus Scbeltus. t .a.p .. blz. 379 v .• 381 v .• 387 ;
Mr Paulus Scbeltus. Groot Placaat -Boeck. vijfde deel. 's-Gravenhage 1725.
blz. 709 v .• 2712;
Mr Isaac Scheltus. t.a.p .• sesde deel. tweede druk. Amsterdam 1795 . blz. 545 v .•
625 v . ;
idem. zevende deel. blz. 625 v .• 820 v .• 839;
Mr Joannes van der Linden. t .a.p .• blz. 195 . 41 1 ;
Johan van de Water. t .a.p .• blz. 736;
Nikolaas Wiltens. t.a.p .• blz. 415 v .• 424 v. ;
Mr Paulus Schelt us. Kerkelyk Placaatboeh. tweede deel. blz. 136 v .. 286 v .•
598 v.
Dr W. P. C. Knuttel. Verboden boeken in de Republiek der Vereenigde Nederlanden, •s-Gra venbage 19 14. geeft van deze boeken een beredeneerde catalogus.
47) Mr Simon van Leeuwen. t.a.p .• blz. 523 V.
48) Idem. blz. 525 v.
49) Mr baac Scbeltus. t .a.p .• zevende deel. blz. 613.
50) Eerst op 10 November 1575 door de Staten van Holland. Vervolgens
in 1598. Daarna kwam op 22 Maart 1651 een plakkaat van de Staten van
Zeeland. vermeld bij Mr Cornelis Cau. t.a.p .• tweede deel. blz. 459 v .• op
19 September 1653 een plakkaat van de Staten van Holland. vermeld bij Nikolaas
Wiltens. t.a.p .• blz. 498 v. Deze Staten drongen 14 September 1654 aan op
executeeren van dit plakkaat. (Mr Isaac Schelt us. t.a.p .• zevende deel. blz. 613 v. ) .
Op 10 Februari 1656 kwam een nieuw plakkaat van de Staten-Generaal. vermeld
bij Cornelis Cau. t.a.p .• tweede deel. blz. 2427 v. Zoo ook op 30 December
1659. vermeld bij Nikolaas Wiltens. t .a.p .• blz. 502. Tot slot een plakkaat van
de Staten van Zeeland van 20 Maart 1660. vermeld bij Nikolaas Wiltens. t.a.p .•
blz. 505 V.
51) 19 September 1679 kwam een plakkaat van de Staten van Holland. vermeld bij Mr Simon van Leeuwen. t.a.p .• blz. 526. Eveneens op 21 Februari 1686.
vermeld bij Jacobus Sche1tus. t .a.p .• blz. 382. 18 Januari 1691 leverde een
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van het publiceeren van staatsstukken en brieven van gezanten
in de journalen, dat bij voortduur streng optreden noodzakelijk
maakte 52).
De klachten, welke van kerkelijke zijde werden ingediend, maakten
op 9 April 1675 een speciale resolutie van de Staten-Generaal noodzakelijk omtrent het drukken van boeken en geschriften over de
religie 53). Dat de hulp der overheid wel eens in interne kerkelijke
aangelegenheden werd ingeroepen, bewijst het plakkaat van de Staten
van Holland van 2 I November 17 I 5, "dat de Professoren in de
Theologie van Onse Universiteyt tot Leyden, en de Regenten van
de Collegien aldaer, geen Bop,:ken ofte Geschriften, handelende van
de Religie (uytgesondert de exercitiones Academicae) sullen mogen
laten drucken, ofte andersints uyt te geven, ten zy op het Titulbladt
expresseren of doen expreeseeren haer naem ende professie". Tevens
wordt eraan herinnerd, dat predikanten of lidmaten tot het schrijven
zich hebben te wenden tot hun classis of de professoren, dit laatste
met voorweten der classis 54) •
Genoemd dient hier eveneens een plakkaat van 26 Juli I 73 I,
waarin verboden werd "verders wel expresselijk allen en een iegelijk,
de saaken, by de respective Synodes of andere Kerkelijke Vergaderingen deeser Landen verhandelt en gereguleert, het zy by de reeds
gehoudene, of de in het toekoomende te houden Synodus of Vergaderingen, door eenige Geschriften aan te tasten, of de Persoonen,
gemelte Synodus of Kerkelijke Vergaderinge gecomposeert hebbende,
over haare conduites of advisen te traduceeren of te carpeeren in
eenigerlei manieren, sulke Geschriften te dissemineeren, veel minder
deselve te drukken of te doen drukken, op poene dat soo wel teegen
de Schryvers als Drukkers sal werden geprocedeert tot het infligeeren

plakkaat op van de Staten van Holland, vermeld bij Jacobus Scheltus, t.a.p. ,
blz. 39°, waarbij de Staten-Generaal zich aansloten op 27 Januari van dat jaar,
idem, blz. 391 V.
62) Op 4 Januari 165 I werd in een plakkaat reeds naar een van vroegeren
datum verwezen. (Nikolaas Wiltens, t .a.p., blz. 410 v.). Ook een verbod van
de Staten van: Holland op 16 October 1723, vermeld bij Mr Isaac Scheltus,
t.a.p., zevende deel. blz. 41. Eveneens op 26 Februari 1734, idem, blz. 68 v. , op
28 October 1746. idem, blz. 821 v. , op 29 Augustus 1755, vermeld bij Mr
Didericus Lulius en Mr Joannes van der Linden, t.a.p., blz. 572.
'53) Nikolaas Wiltens, t.a.p., blz. 253 v., 385 V.
54) Idem, blz. 39°.
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van soodanige straffe, als teegen de Perturbateurs van de gemeene
ruste der Kerke dezer Landen, by den Hove of andere Justicieren
bevonden sal werden te behooren" 55).
Hoever de invloed van de overheid hierbij reikte, bewijst de
resolutie van de Staten van Holland van 4 Augustus I 76 I, waarin
besloten werd, den emeritus predikant Holtius te berispen, omdat hij
"zig in zekere geschriften over kerkelyke geschillen zeer onbescheiden
gedragen had" 56 ). En op 4 Januari 1764 moest Ds. F. C. Engels
van de Staten van Holland toestemming vragen, om een theologisch
geschrift in de Duitsche taal uit te geven met approbatie van een
der theologische professoren aan een Nederlandsche Universiteit,
aangezien de visitatores van de classis-Den Haag "de Hoogduitsche
Taal niet magtig waaren" 57) .
Een inzicht in de verhouding tusschen kerk en staat, wat betreft
de boekencensuur, vet;mag te geven het geval van Frederik van
Leenhof. Tegen zijn werk Den Hemel op A arden was door de
visitatores der classis Zwolle geen bezwaar gemaakt, zoodat het
onder het officiëele zegel verscheen. Zood ra echter blijkt, dat de
toestemming wat haastig is verleend richt zich de synode van NoordHolland bij monde van haar deputaten tot den Raadpensionaris,
opdat de geschriften van Van Leenhof door de Staten-Generaal
worden verboden, en tevens wil men, dat van de zijde der StatenGeneraal invloed wor de uitgeoefend op de Staten van Overijssel. Het
duurde echter nog geruimen tijd, voordat bij plakkaat van 18 December I 706 tegen het boek werd opgetreden 58 ).
De snelheid, waarmee de plakkaten elkaar opvolgden, doet reeds
vermoeden, dat de resultaten beneden de verwachting bleven. Dat
zulks trouwens door de overheid bij herhaling werd toegegeven,
zagen we reeds. Het aantal bekende gevallen van veroordeelingen is
gering. Zoo werd in 17 14 Marinus Booms uit Middelburg verbannen en zijn geschriften werden verbrand 59). Strengheid in de
Mr Isaac Scheltus, t.a .p ., sesde deel, blz. 637 V.
Mr Joannes van der Linden, t .a.p ., blz. 208 v.
57) Idem, blz. 214 v.
58) Het plakkaat is te vinden bij Mr Paulus Scheltus, Groot Placaat-Boeck,
vijfde deel, blz. 694 .
Over deze historie zie men Or D . J. de Groot, De procedure tegen Prederik
van Leenhof, in Gereformeerd Theologisch Tijdschrift van 1936.
59) Or J. Reitsma, t.a.p. , blz. 328.
55 )

56)
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handhaving der plakkaten was dikwijls ver te zoeken. Zoo was b.v.
Joh. Wtenbogaert's Kerckelicke Historie door de Staten verboden ,
maar zulks nam niet weg, dat van dit foliant van meer dan 1200
bladzijden binnen drie jaren niet minder dan vijf drukken verschenen.
Hoe weinig ze dan ook voor een verbod gingen voelen, blijkt hieruit,
dat de Staten het kerkelijk verzoek , om Balthasar Bekker's Betooverde
Weereld niet toe te staan, zoolang naast zich neerlegden, dat een
verbod niet meer baatte, aangezien er reeds veel exemplaren verkocht
waren. In andere gevallen werd plotseling weer uiterst hard gestraft,
blijkbaar terwille van de generale preventie 60) .
Toen duidelijk werd, dat de plakkaten het kwaad niet konden
keeren, werd naar andere maatregelen gestreefd. Voor preventieve
censuur verminderde de belangstelling der Staten. Deze heeft dan
ook wellicht slechts betrekkelijk kort bestaan, uitgezonderd natuurlijk voor theologische werken. Immers, toen op 14 September 1654
aangedrongen werd bij de Staten van Holland op het instellen van
"politique Visitatores Librorum", antwoordden zij, "dat de practycque van dien binnen deeze Landen van zeer dangereuse gevolgen
zoude weezen" 61). Reeds vroeg wordt besloten, dat de drukkers
een eed moeten afleggen, zich aan de plakkaten te zullen houden.
Dat deze eed nu en dan moest worden vernieuwd, is een slecht
teeken 62). Een belangwekkende bepaling is opgenomen, o.m. in
het plakkaat der Staten-Generaal van 4 Mei I 624. De geïncrimineerde lectuur moest aan den Officier van Justitie worden ter hand
gesteld. Voldeed men hieraan niet, dan werd de bezitter voor den
auteur gehouden en dienovereenkomstig gestraft 63). Op 9 M aart
1669 bedreigt een plakkaat van de Staten-Generaal den drukker met
verbod van uitoefening van het ambt en verbeurdverklaring der
persen 64).
60) Or W . P. C. Knuttel. Kerk en burgerlijke overheid, in Uit onzen bloeitijd,
blz. 38 V.
61) Mr Isaac Scbeltus, t .a.p. , zevende deel. blz. 613 v.
62) Mr Cornelis Cau, t .a.p. , eerste deel. blz. 45 I v.
63) Idem. blz. 445 v. Zoo ook een plakkaat van de Staten van Utrecbt van
17 Maart 1619 , vermeld bij Joban van de Water, t.a.p ., blz. 734 v. Nog in een
plakkaat van 10 Januari 1783 , uitgegeven door de Staten van Holland, wordt
bepaald, dat de bezitter voor den verspreider dient te worden gehouden. (Mr Joannes
van der Linden, t .a.p., blz . 41 I) .
64) Mr Simon van Leeuwen, t.a.p .. blz. 520 v. Eveneens een plakkaat van
4 Januari 165 I, vermeld bij Nikolaas Wiltens, t.a.p., blz. 410 V.
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De straf was in den regel een geldboete, voor eIken schuldige
gelijk. Soms echter waren de straffen strenger. Zoo bepaalde een
plakkaat van de Staten-Generaal van 27 Augustus 1608, dat het
drukken en koopen van het betreffende boek met 100 gulden beboet
moest worden, de verkoopers zouden evenwel worden gegeeseld 65) .
Een renovatie-plakkaat van de Staten van Holland dreigt met "ten
minsten" openbare geeseling 66). Soms ook wordt niet vooraf een
strafbepaling bekend gemaakt, doch wordt gehandeld "na gelegentbeyd der sake" 67) .
Doch niet alle plakkaten hebben betrekking op te verbieden
lectuur. Zoo kunnen genoemd worden die van 29 September 1632
en 23 Januari 1657, waarin de Staten van Holland besloten, niet
meer toe te staan, dat aan hen boeken werden opgedragen 68). Op
16 October 1739 stelden de Staten van Gelderland dit opdragen
van hun toestemming afhankelijk 69). Wat van deze houding de
oorzaak is, valt niet met zekerheid te vermelden, aangezien deze
besluiten, in tegenstelling tot de meeste andere, in het geheel niet
zijn gemotiveerd.
Van vreemde mentaliteit onder de schrijvers getuigt het plakkaat
van 30 April 1728 tegen het drukken van boeken op naam van
professoren buiten weten van dezen 70) .
Gewezen werd op invloed, welke door de kerk op het uitvaardigen
van plakkaten werd uitgeoefend. De synode te 's-Gravenhage in
1586, had het "nemo" van de synode te Embden in 1571 gewijzigd
in "niemand van de Gereformeerde religie". Artikel XL van de
kerkenordening van Holland van 8 Maart 159 I was evenwel weer
in ruimer bewoordingen gesteld. Het luidde: "Gemerkt oock dat
d' ongeregeltheyt, die in het drucken ghepleeght wordt, den dienst der
kercken seer scbadelijck is, soo sal een yegelijck bem wachten te laten
65)

Nikolaas Wiltens, t.a.p., blz. 399 v.

66) Jacobus Scheltus, t.a.p., blz. 380 v. Dit werd uitgevaardigd op 24 Juni

1684. Met deze straf dreigde men de volgende jaren nog enkele malen. Idem,
blz. 387 v., 389 v. In een plakkaat van de Gedeputeerde Staten van Utrecht van
27 December 1702 wordt gesproken van lijfstraf. Zie Johan van de Water,
t.a.p., blz. 73 6 v.
67) Zoo een plakkaat van de Staten van Utrecht van 17 Maart 1619. Zie
Johan van de Water, t.a .p., blz. 734 v.
68) Mr Isaac Scheltus, t .a.p. , zevende deel. blz. 73 6.
69) Henrik Cannegieter, t.a.p., blz. 665.
70) Mr Isaac Schelt us, t.a.p ., sesde deel , blz. 599 v.
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uytgaen of drucken eenighe boecken, liedekens, refereynen, schilderyen of yet anders, streckende tot Godes lasteringe, beroerte, openbare ergernisse of anders, tegen de gemene eerbaerheyt strydende,
op poene van daerover ten exempele van andere en sulcks als nae
rechten in alle rigeur gestraft te worden. Ende ten eynde men een
yegelijck des te beter mach doen antwoorden 't gene hy uytghegeven
of gedruckt sal hebben, sal niemant eenige boecken of yet anders
van nieuws mogen laten uytgaen, voormaels niet uytgegeven zijnde,
sonder daerby te voegen den naem van den autheur. En sal niemant
yet mogen drucken, al is 't van te vooren uytghegeven, sonder daerby
te stellen den naem van den drucker, midtsgaders het jaer en de
plaetse daer 't gedruckt sal wesen. En dat voorts niemant eenige
boecken, van de theologie tracterende, sal mogen laten uytgaen,
sonder 't selve eerste te hebben ghedaen visiteren byeenige, by ons
daertoe te committeren, sonder dat wy met deze ordonnantie verstaen te derogeren de placaten en ordonnantien, op eenige van de
poincten in desen vervat, by ons uytghegeven, in de poincten in
desen niet verandert " 71) . Maar artikel LV van de kerkenordening
der Nederlandsche Gereformeerde Kerken van 13 Mei 16 I 9 had
weer beperkter strekking en sprak opnieuw van "Niemant van de
Gereformeerde religie" .
Dat de werkzaamheden van staat en kerk inzake de drukpers
ineenvloeiden, toont h et geval in 1597, waarbij de Staten een
proces-verbaal van een twistgesprek met Doopsgezinden, gehouden
te Leeuwarden van 16 Augustus tot 17 November 1596, onder den
titel Protocol, dat is de gantsche handelinghe des twistgesprecx,
gehouden te Leeuwaerden, etc., lieten uitgeven 72). Wellicht stond
hier een streven naar eenheid op den voorgrond.
Een belangrijk voorbeeld van de grootsche taak, die de overheid
zich op dit terrein toedacht, is de Bijbelvertaling. Reeds op 30 April
71) Mr A . S. de Blécourt en Or N . Japikse, Klein plakkaatboek van N ederland,
Groningen, Oen Haag 19 I 9, blz. 2 I 0 V.
72) Or J. Reitsma, t .a.p ., blz . 169 . Een ander voorbeeld van zulk handelen
is vermeld op blz . 333 v.
Op de Synode te Dordrecht in 16 I 8 -' I 9' brachten de theologen uit
Engeland, de Paltz, Hessen, Zwitserland, Genève en Bremen in de 22e zitting
advies inzake het persvraagstuk uit. Zij drongen allen op min of meer scherpe
reglementeering aan. Zie A cta of Handelingen der Nationale Synode te Dordrecht
ten jare 1618 en 1619, uitgegeven onder toezicht van J . H . Oouma en S. A. van
den Hoorn, Leiden z. d., blz. 48 v.
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1596, en eveneens op 19 Augustus van dat jaar kregen Wernerus
Helmichius en Petrus Plancius, predikanten te Delft en Amsterdam,
van de Staten van Holland onkosten vergoed voor het vertalen van
den Bijbel 73). 17 Juli 1625 wordt bij resolutie consent verleend
tot het "translateeren" , waarbij de Generaliteit de kosten zal
dragen 74). En tenslotte moet hier genoemd het plakkaat van de
Staten-Generaal van 29 Juli 1637, " Concernerende d'oversettinge
der Heylige Schriftuyre, volgens d'ordre des laetsten Synodi
Nationalis" 75).
Dat ook later de overheid haar beschermende hand over zulk
werk uitstrekte, doet het plakkaat van de Staten van Gelderland van
1 6 September 1737 zien, volgens hetwelk Bijbel. liturgische geschriften en Heidelbergsche catechismus niet mochten worden gedrukt, dan na revisie en onderteekening van predikanten, door de
classis daartoe aan te wijzen 76) . En op 19 Juli 176 I gebood een
resolutie op verzoek van de Synode van Zuid- en Noord-Holland
het doen verbeteren der "Rym-Psalmen" 77).
Al vroeg vindt men bij de Staten voorbeelden van "positieve
perspolitiek". Toen b.v. Leicester pogingen deed tot het sluiten
van vrede, trachtten zij het volk tegen deze plannen op te zetten
door het uitgeven van een boek 78). Naar Fruin meedeelt, schijnt
het nooit bij de Staten of bij de regeering van Amsterdam te zijn
opgekomen, om door middel van een dagblad op de publieke opinie
te werken. Wel werden de kranten ook door de overheid benut,
om op de hoogte te komen van binnen- en buitenlandsche toestanden 79) .
De vraag is niet gemakkelijk te beantwoorden, in hoeverre er
tijdens de Republiek vrijheid van drukpers bestond. Velen hebben
als hun meening uitgesproken, dat zij in ruime mate aanwezig was.
Zoo bevatte het K. B. van 24 Januari 1814, de eerste regeling
Mr Paulus Scheltus, Kerkelijk Placaarboek. tweede deel, blz. 120, 122 V.
Idem, blz. 307 V .
75) Mr Cornelis eau, t.a.p., eerste deel. blz. 187 V.
76) Henric Cannegieter, t.a.p., blz. 572.
77) Mr Joannes van der Linden, t .a.p. , blz. 207.
78) Dr Joh. Brouwer, t .a.p., blz. 369 .
'19) Robert Pruin, Verspreide geschriften, deel III. 's-Gravenhage 190 I, 349 v ..
359 v.
Al te mooi is misschien hetgeen verhaald wordt door Emile de LaveJeye, La
forme du gouvernement dans la République des Provinces-Unies in Revue des
73)

74)
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van de persvrijheid in het Koninkrijk der Nederlanden, de mededeeling, dat censuur willekeurig was en "ten eenenmale strijdig met
de liberale denkwijze, waarop elk regtgeaard Nederlander den hoogsten prijs stelt, en die steeds het Gouvernement dezer Landen heeft
gekenschetst" 80). Groen van Prinsterer schrijft over de persvrijheid:
"In Holland heeft men zich op dit punt niet te beklagen gehad;
doch de lankmoedigheid der Regering is er ook niet op de proef
gesteld; en het zou dus de vraag zijn of elders, in het gansche Rijk,
de proefneming steeds wel uitgevallen is" 81). In een adres, op
17 Juli 1847 door een aantal Haagsche boekhandelaren bij de
Tweede Kamer ingediend, stond te lezen: "Nederland was in
vroegere dagen bij uitnemendheid het land van vrijheid van denken,
spreken en schrijven . . . " 82) .
Schrijvende over de Gouden Eeuw zegt de Laveleye, dat een der
oorzaken van de welvaart was "liberté de la parale et de la presse,
qui prévient les abus et assure une administration probe et
, . bI e... " 83) .
eqUlta
Mr A. F. de Savornin Lohman zegt: "Nederland had sints drie
eeuwen het voorregt de individueele vrijheid te mogen verdedigen,
te midden van groote volken die trachtten haar te vernietigen" 84).
Fruin is van oordeel, dat, zonder uitdrukkelijk erkend te zijn, onder
de republiek vrijheid van drukpers heerschte 85). Dr A. Kuyper zegt,
dat onze vaderen "de wanhopige poging" waagden, "om door
Deux Mondes. XLrVe année. troisième période. tome quatrième. Paris 1874.
blz. 875 : "Les Néerlandais ont été les premiers qui ont fait de la publicité un
moyen de gouvernement: ils ont précédé de beaucoup les Anglais en ce point.
Les résolutions des états et les autres pièces importantes étaient imprimées et
envoyées à toutes les provinces. n y avait " un imprimeur de leues hautes
puissances" dont tous les employés et ouvriers juraient de garder Ie secret.
C'était la charge la plus lucrative de la république. elle rapportait 25.000 ou
30.000 florins par an. Les affaires étant connues par la distribution des pièces.
I'opinion publique se formait. et on parvenait à réunir l'unanimité nécessaire.
C'était donc au moyen de la presse et de la publicité qu 'on arrivait à parer
au principal défaut de la constitution fédérale".
80) Staatsblad I 7 van I 8 I 4.
81) Mr G. Groen van Prinsterer. Bijdrage tot herziening der grondwet In
N ederlandschen zin, blz. 85.
82) Weekblad van het Regt. No. 826 .
83) Emile de Laveleye. t.a.p .. blz. 891.
84) Gezag en vrijheid. Utrecht 1875 . Voorwoord blz. VI.
85) Dr R. Fruin. Tien jaren uit den tachtigjarigen oorlog. achtste druk.
's-Gravenhage 1924. blz. 49 v.
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censuur en verbod van uitgave, de verspreiding van hun mm gevallige literatuur tegen te gaan" , wat niet wegneemt, " dat practisch
het eerst in het Calvinistisch Nederland -de vrije uiting der gedachte
door het gesproken en gedrukte woord haar triomf behaalde ; dat
wie elders bemoeilijkt werd, op Calvinistischen bodem het eerst de
vrijheid der gedachte en de vrijheid van drukpers kon genieten .. . " 86 ). Dr van der Mandele schreef, dat het opnemen van
de grondrechten in de grondwet van 1815 practisch niet veel beteekende, daar zij in het Noorden in b eginsel steeds hadden gegolden 87).
Prof. Fabius schreef in 1907: " Van wezenlijke vrijheid was geen
sprake zoo praat de een den ander na , vóór de uitbarsting der
revolutie in het einde der 18e eeuw" 89). We zagen echter, dat er
ook wel anders werd geoordeeld, ook vóór 1907.
Toch zijn er verschillenden, die van meening zijn, dat vóór de
Revolutie in ons land geen vrijheid van drukpers te vinden was.
Zoo zegt Mr Vreede, dat weliswaar de plakkaten bij ons geen
censuur gebracht hebben 89), hetgeen naar we zagen, niet juist is,
maar dat de vrijheid van pers aan de Omwenteling is te danken 90) .
Zoo ook concludeert Mr van Heusde uit de plakkaten tot de afwezigheid van vrijheid 91) . Insgelijks Mr Buyn, die staande houdt, dat
de censuur niet van Franschen oorsprong is. 9 2 ) Tenslotte zegt
Sikkel: " .. . van 1546 tot aan het Souverein Besluit van 24 Januari
1814, door Willem I afgekondigd , hebben hier allerlei preventieve
bepalingen gegolden, die de drukpers aan de meest knellende banden
legden en haar vrijheid schier geheel vernietigden" 93 ) . We konden
evenwel constateeren, dat reeds vóór 1546 preventieve bepalingen
van kracht waren. Ook is het niet bewezen, dat dergelijke bepalingen
86 )
87)

blz.

Het Calvinisme, blz. 100 .
Dr K. E . van der Mandele. Het Liberalism e in N ederland, Arnhem

1933.

17 .

Mr D . P . D . Fabius. Volkenrecht, Amsterdam 1907, blz. 104.
811) Mr G. W . Vreede, Geschied- en Letterk undige Herinn eringen, Gorinchem
1836, blz. 31 v.
90) Idem, De R egeering en de Natie sedert 1672 tot 1 7 95, Amsterdam, blz. 6.
91) Mr A. C. van Heusde. De vrijheid der drukpers hier te lande, Haarlem 1847.
92) Mr L. A. P. F. Buyn, Het Regt tot eene volkomen onbelemmerde Gedachteuiting, Amsterdam 1867, blz. I V.
93) J. C. Sikkel Jr .. D e Periodieke Pers als gevaar v oor den vrede, Rotterdam
1 9 1 7. blz. 1 6.
88)
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onafgebroken tot 18 I 4 hebben gegolden. En tenslotte zijn deze
woorden onjuist, als ze willen zeggen, dat na 1814 de vrijheid voldoende verzekerd was.
De toestand wordt niet helderder, als we te rade gaan bij schrijvers
aan het einde van de oude R epubliek, op een uitzondering na, waarop
we terugkomen. Ook hier heerscht tegenspraak. Zoo roemt de Graaf
de Mirabeau weliswaar de vrijheden in Nederland in het algemeen 94 ) , doch van die der drukpers zegt hij: " Zy heeft altyd bepaalingen moeten ondergaan in de Vereenigde Provinciën, wyl de
Aristocraaten veel te veel kleine Souvereinen zijn om de beledigingen
te verachten" 95 ). Rogge zegt inzake de voorbereiding tot de Omwenteling : " Een der eerste poogingen was het verlichten van den
onkundigen Burger; maar, daar de vrijheid der Drukpers merkelijk
bepaald was, richtte men geheime Drukkerijen op, om langs dien
weg zodanige Geschriften te verspreiden en gemeen te maaken, als
strekken konden, om op alle mogelijke wijzen de geldligtingen van
het bestuur te doen wantrouwen en tegentegaan ... " Anderzijds
roemt A . Kluit over de groote vrijheid van drukpers, welke onder de
Republiek werd genoten 96 ).
We meenen, dat de kwestie zoo kan worden opgelost, dat over het
algemeen een vrij ruime mate van vrijheid bestond. zelfs zeer ruim.
als men haar vergelijkt met die in andere landen, en dat de omvang
der verdraagzaamheid intusschen aan enkele wijzigingen onderhevig
was. Bij de plakkaten dient gelet te worden, zoowel op de maatregelen. welke ze dreigden toe te passen, als op het groote aantal.
waarin ze voorkwamen. Het een is merkbaar in tegenstelling tot het
ander, en uit het tweede mag worden afgeleid, dat ze, àf niet werden
toegepast, àf geen resultaat hadden.
Er bestaat aanleiding, het eerste te veronderstellen. Dit niet-handhaven van de plakkaten inzake de drukpers zou dan geheel analoog
T.a .p .. blz. 2 V.
Idem. blz. 9 6.
9 6 ) Cornelius Rogge. Tafereel van de Geschiedenis der jongste Omwenteling
in de V ereenigde N ederlanden. A msterdam 1796. blz. 114.
De rechten van den mensch in Vrankrijk, geen gewaande rechten in N ederland ,
of betoog, dat die rechten bij het v olk van N ederland in v olle kracht genoten
worden , Door een P at riot. t.a .p .. blz. 233 v. Zoo schrijft hij op blz. 234 over
de persvrijheid : " Is .er grooter Vrij heid dan die welke in onze Republie k. in dat
opzicht genooten wordt. Getui gen dit niet zo oneindig veele schriften. die geduld.
gedraagen, opentlijk aangepreezen worden".
94 )

95 )

55

zijn aan het niet- of weinig handhaven van de plakkaten over den
godsdienst 97).
De meening van het niet- of onvoldoende handhaven vindt bevestiging in verschillende publicaties uit den tijd van de Republiek.
Zoo schrijft iemand in 1754 over "allerley ontaarde, laage, vuile, en
boosaardige lasterschriften", welke worden gepubliceerd, terwijl "die
geenen, die gesteld zijn om diergelyke gruwelen te keeren en te straffen, dezelven tegens eed en pligt, met oogluiking niet alleen toelaaten,
maar zelfs schynen te begunstigen" 98 ). Belangrijk ook is hetgeen
Reinier Vryaarts op 15 Augustus 1782 in een brief meedeelt·: "Wy
hebben, zoo als gy 't uit mynen laatsten gezien hebt, geen gebrek
aan wetten, die het beteugelen van de losbandigheid der drukpersse,
en inzonderheid die der Courantieren op 't oog hebben. Doch, niet
tegenstaande zoo veele wetten tegen het schryven, drukken, en verspreiden van smaad-, hoon- en lasterschriften en prenten, by herhaling gemaakt; niet tegenstaande de wetten, van tyd tot tyd
gemaakt, tegen het losbandig schryven van nieuwstydingen ; niet
tegenstaande een herhaald verbod van zekere Staatsstukken te
drukken en uit te geeven; niet tegenstaande dit alles, zeg ik, heeft
men byna twee eeuwen lang ondervonden, dat men die halsstarrige
ongebondenheid niet heeft konnen bedwingen, en dat de wetten
buiten kracht of werking zyn gebleeven.
"Het is waar, Myn Vriend, dat de Hooge Overheid, van tyd tot
tyd getoond heeft, dat hoogstdezelve haare wetten niet hielt voor
geabrogeerd; en dezelven in tegendeel wel duidelyk, nu en dan,
vernieuwd heeft, en ook door het stellen van premien op het ontdekken van schryvers, drukkers , en uitgevers van uitgekomen schotschriften, haaren wil deswege wel ernstig te kennen heeft gegeeven,
gelyk het nog onlangs is geschied, ten aanzien van 't beruchte boekje
Aan het volk van Nederland ; maar het is ook niet minder waar,
dat zulks slechts in enkele gevallen heeft plaats gehad, wanneer de
stoutheid alle paal- en maat te boven ging, en dat men 'er daar en
97) Zie Mr R . Kranenburg, t.a.p .• blz. 383 . Terecht merkt Mr D . Simons
in het Weekblad van het Recht. No. 987 0. op. dat het antwoord op de
vraag. of in een land vrijh eid van dru kpers heerscht. afhankelijk is van den
inhoud van het gemeene recht èn van de wijze. waarop het door de bevoegde
instanties wordt toegepast.
98) Mr A. V. K .• Het gedrag der Stadho lldersgezinden verdedigt. z.p. 1754 .
blz. VI v.
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tegen meenigte anderen heeft zien aan den dag komen. zonder dat
er iet tegen is ondernomen. Het is ook nog wel eens gebeurt. dat
sommige schryvers hunne onvoorzichtigheid of vermetelheid geboet
hebben. wanneer men goed gevonden heeft. om de wetten tegen hen
ter uitvoeringe te leggen; maar over 't geheel genomen. en eenige
weinige gevallen uitgezonderd. zyn de wetten tegen de losbandigheid
der drukpersse weinig of niet in acht genomen" 99) . En later schrijft
hij: "Men kan. wat meer is. met waarheid zeggen. dat zedert de
oprechting van de Republiek. in ons Land. altyd war- woel- en
misnoegde geesten zyn geweest. die de drukpers te baat genomen
hebben. om den Staat met inwendige onrust. onder voorwendsel van
vrijheid. te beroeren" 100).
Voor de slechte handhaving zijn verschillende verklaringen aan
99) Openhartige Brieven, zevende stuk, z.j. Z.p., blz. 30 v. Zie ook den
brief van 22 Augustus 1782, waarin voorbeelden van de practij!q inzake het
handhaven der plakkaten. (blz. 60 v.).
100) Idem, twaalfde en laatste stuk, z.p. z.j., blz. 42.
In het Postscriptum van zijn brief van 29 Januari '78 schrijft hij: "Gy wilt
in uwen laatsten, dat ik U myne gedachte zal zeggen over de losbandigheid der
drukpersse , en de middelen om die te beteugelen; dit kan ik zeer wel doen , voor
zoo verre gy U zoudt willen vergenoegen met vluchtige denkbeelden, die zomtyds
ons invallen, maar by overweging bevonden worden, al vry weinig te voldoen.
Ik ken geen voorwerp, dat moeijel yker valt in een Burgerstaat te regelen, dan
de dwangeloosheid van zyne gedachten te zeggen. Natuurlyk heeft 'er elk een
recht toe, voor zoo verre een derde daar door geen belediging geschied: maar
het geval van belediging is zwaar te bepaalen; voor al , als men een algemeenen
regel wil stellen". (Idem, vierde stuk, Z.p. z.j., blz. 194) " Daar zyn by ons
Burgerwetten genoeg tegen de losbandigheid der drukpersse; en als men 'er het
Roomsche Recht by voegt, geloof ik niet, Myn Vriend, dat wy over gebrek
aan wetten te klagen hebben. Maar 't schynt dat zy onuitvoerlyk zyn, ten minste
op sommige plaatsen. En dit geeft aanleiding tot een verwarring van denkbeelden
over het geen daar omtrent geöorloofd of niet geöorloofd is; zoo dat elk over
de vryheid van schryven een denkbeeld op zyn hand heeft . .. . " (blz. 195). "Wat
zyn 'er niet al beledigende schriften uigtekomen, daar de hoon , laster, en smaad
ten hoogsten top gevoerd zyn! Wat al Couranten, .... in welken het verbod
der Placaaten, ik zal niet zeggen zoo weinig ontzien, maar zoo blykbaar overtreeden worden .... " (blz. 196) . V erder klaagt hij over misbruik van de persvrijheid, met voorbeelden uit zijn tijd. Het refrein is steeds: Wat moeten wij
denken van de vrijheid van drukpers hier te lande?
Over het niet-handhaven van de plakkaten ook Dr W . P. C. Knuttel. Verboden
boeken in de R epubliek der Vereenigde Nederlanden, blz. IX.
Dat nu en dan harder werd gestraft, kan men opmaken uit een klacht over
onderdrukking in een overigens onbelangrijk, anoniem gedicht uit 1762, getiteld
De zeegepralende Vryheid: zoo ten opzichte van ' t Geweeten als der Drukpersse,
te danken aan de Vaderen van 't Vaderland, 's-Gravenhage.
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te voeren. Zoo kan genoemd worden de verbrokkeling der souverein iteit, welke handhaving bemoeilijkte 101). In elke provincie moest
dikwijls afzonderlijk worden opgetreden. Een voorbeeld hiervan is
het geval van Johannes Rothé. Diens werken werden door de Staten
van Utrecht verboden bij plakkaat van I I October 16 76 110'2).
15 November van dat jaar volgden de Staten van Gelderland 103).
En eindelijk werd de rij gesloten door de Staten van Holland op
I December in hetzelfde jaar 104). Dat dit ontbreken van een algemeene wet kon veroorzaken, dat in de eene provincie werd toegestaan,
wat in de andere werd verboden, is duidelijk 105 ). En verbod van
de Staten-Generaal was blijkbaar niet voldoende voor algemeene
gelding. Zoo kw.a'm op 26 November 1655 tegelijkertijd van dit
college en van het Hof van Holland een plakkaat tegen hetzelfde
boek los 106) .
Als aan kranten iets speciaals verboden werd, kregen de Burgemeesters of Gecommitteerde Raden opdracht, de boodschap door te
geven 107). Van de bevelen dezer instanties was weer beroep mogelijk
op de Staten 108) .
In hoeverre het onvoldoende handhaven van de plakkaten verder
veroorzaakt werd door een streven naar gematigdheid of omgekeerd,
valt niet met voldoende zekerheid op te maken. Dat het streven zelf
aanwezig was, bewijst het antwoord, dat Fagel in 1677 gaf aan
de Gedeputeerden der Zuidhollandsche synode op hun klachten over
het "licentieus drukken " , n.l. "dat in soo vryen landt als wy bewoonen niet wel alles na wens konde werden geremedieert, dat men
pest soodanige boecken door verachten soude overwinnen" 109) . Zoo
valt ook te verklaren, dat de overheid, ondanks aandringen, met een
101) Mr B. D . H. Tellegen, D e wedergeboorte van Nederland, tweede (vermeerderde) druk. bezorgd door Dr H . T . Colenbrander. Groningen 1913. blz. 363.
11)2) Johan van de Water. t.a.p., blz. 735 v.
103) W. van Loon, t.a,p., blz. 464 v.
104) Mr Simon van Leeuwen, t .a.p. , blz. 525.
105) J. van de Linde, De grondlegger van de gewetensvrijheid, Groningen 19 26 ,
blz. 102;
Dr J . H. Kernkamp, Uit de geschiedenis der Nederlandsche journalistiek, in
Haagsch Maandblad van November 1934, blz. 520 v.
106) Mr Corne1is Cau, t.a.p., tweede deel. blz. 2423 V.
107) Mr Isaac Scheltus, t.a ,p ., sesde deel. blz. 4 I.
1 08) Mr Isaac Scheltus, t.a ,p., zevende deel. blz. 837.
109) Artikel 16 der Acta van 1677.
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verbod vaak lang wachtte. Van deze gematigdheid gaven sommigen
al vroeg blijk. Reeds in 1582 verklaart de regeering van Leiden, in
een remonstrantie, bij de Staten van Holland ingediend, dat de vrijheid altijd daarin voornamelijk heeft bestaan, dat men zijn gevoelen
vrij mocht uitspreken, de tyrannie daarentegen daarin, dat men dit
niet mocht doen 110). Of de levensbeschouwing op deze gematigdheid invloed uitoefende, valt niet te bewijzen. Zoo dit wel het geval
is, maakt dat het verklaren van de houding der kerkelijke autoriteiten,
die immers dikwijls op strenger verbod aandrongen, niet: gemakkelijker 111) .
Van de practische vrijheid van drukpers, hier te lande gevonden,
hebben ook buitenlanders een dankbaar gebruik gemaakt. Zoo werden de oudste Engelsche nieuwsbladen in 1620 en 162 I te Amsterdam gedrukt en uitgegeven 112). Hier dient evenzeer te worden
herinnerd aan het verblijf van de Pilgrimfathers te Leiden. In
October 16 I 9 vroeg de Engelsche gezant, Dudley Carleton, de uitlevering van een van hen, William Brewster, die in de Pieterskerkkoorsteeg te Leiden gedrukt had David Calderwood's Perth Assembly, gericht tegen Jacobus 1. De uitlevering werd geweigerd, waarop
de gezant naar Engeland schreef: "They do not usually give away
to a restraint of anything which may touch upon their liberty" 113) .
Ook Hobbes genoot vrijheid in ons land, al werd zijn hoofdwerk
verboden 114).
De bestaande vrijheid van drukpers bevorderde ook de verspreiding
van buitenlandsche denkbeelden ten onzent, met name toen vanuit
Engeland en Frankrijk Verlichtingsgedachten de aandacht opeischten. Dit wordt nog erger, als de kranten aan beteekenis gaan
Dr R . Fruin, Tien jaren uit den tachtigjarigen oorlog, blz. 49 v.
Over de feitelijke drukpers in ons land tijdens de Republiek b.v.:
Mr G. Groen van Prinsterer, in De Nederlander van la Mei 1852;
Mr L. Ed. Lenting, t.a.p. , blz. 37:
W. J. Goslinga, De rechten van den m ensch en burger, 's-Gravenhage 1936,
blz. 46.
J.12) Zie W . P. van Stockum, Th e First Newspapers of England printed in
Holland, The Hague 1914 . Dat het niet bij kranten bleef, is b.v. op te maken
uit de woorden in Longfellow's The Courtship of Miles Standish : " ... the
well-worn psalm-baak of Ainsworth, Printed in Amsterdam" .
113) Vergelijk Rendel Harris and Stephen K. Jones, Th e Pilgrim Press, Cam bridge 1922, waarin tevens een opstel van Dr D. Plooy.
114) Hierover Mr G. W . Vreede, Geschied- en Letterkundige Herinneringen ,
blz. 33 noot.
110)

111)
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winnen. Reeds vermeldden we verschillende plakkaten tegen Fransche
kranten 115). Maar toch zijn de jaren nà 1780 het" tijdvak, waarin
de Nederlandsche journalistiek voor het eerst een rol van beteekenis
kreeg te vervullen in het staatkundig leven" 116). Daarnaast is te
wijzen op het instituut der Leesgezelschappen. Hieromtrent zegt
Rogge: "De juiste tijd hunner oprigting is onzeker. In dezen, door
geheel Nederland verspreid, schijnbaar ingericht, om den eenvoudigen
burger nopens zijne regten en pligten te onderwijzen, handelde men
eigenlijk over het bestuur des Vaderlands en de daar toe betrekkelijke
onderwerpen. Te Amsterdam telde men zes en dertig zodanige gezelschappen, die met elkanderen een aantal van ruim drie duizend
leden uitmaakten" 117).
De Verlichtingsdenkbeelden deden vragen naar erkende rechten
des volks. In gelijke mate neemt de gewoonte toe, te wijzen op
de waarde der drukpersvrijheid. Dit werd niet verminderd door
het feit, dat ons land hierin tot klachten weinig reden had. Slechts
wordt steeds weer uitdrukkelijk gewezen op het bestaan der plakkaten, die men blijkbaar als een Damocleszwaard boven het hoofd
voelde hangen. Tot wegneming daarvan gaat men pleiten voor een
practisch geheel onbelemmerd uitoefenen van dit recht. Zoo was
het lid van de Ridderschap van Overijssel, J. D. van der Capellen
van den Pol , van meen\ing, dat althans publieke personen vrij
mochten worden gelasterd 118). Eenigszins van denzelfden geest
11.5) Over Fransche kranten, omstreeks 1650 in ons land gedrukt, Robert
Fruin, Verspreide geschriften, deel nl. blz. 362.
116) Dr. J. H. Kernkamp, t .a .p., blz. 525.
De beteekenis, welke de kranten in de Fransche Revolutie hebben gehad, is
omschreven door Henriëtte Roland Holst van der Schalk, De revolutionaire massaaktie, blz. 65: "Een geestelijke band. even belangrijk voor de massabeweging als
de politieke clubs en federaties, vormde de rev,o lutionaire volkspers. Te zamen
met de volksmeeting was zij het voornaamste wapen der politieke propaganda.
Haar 'dagelijksch toetsen van de handelingen der oude en later der nieuwe heerschers
aan hun beloften en toezeggingen, haar voortdurende aanmaningen tot wantrouwen en waakzaamheid, verscherpten het bewustzijn der klassetegenstellingen
bij de massa en vernietigden haar naïeve verbroederingsillusies. Haar vlijmende
ontleding der gebeurtenissen, haar verontwaardigde beschuldigingen en vlammende
oproepen wakkerden de politieke hartstochten en de revolutionaire energie aan,
tot deze het punt bereikten waarop zij zich in gezamenlijke daden moesten
ontladen".
J.17) Cornelius Rogge, Tafereel enz. , bl z. 113 noot.
l!18) Vermeld bij A. Kluit. t.a.p ., blz. 238 v.
De opvatting van Van der Capellen blijkt ook uit de Voorrede bij zijn vertaling
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getuigen de woorden, eenige jaren later door R. J. Schimmelpenninck
in de Nationale Vergadering gesproken: "Daarenboven vermeen ik,
dat het zoude kunnen aangemerkt worden, als eene ent rave op de
Vrijheid der Drukpersse, welke ik voor mij van gevoelen ben, dat
in allen opzichten heilig moet zijn, en door niets in haaren loop
gestremd worden; de Vrijheid, geloove ik, dat zich zoo verre moet
uitstrekken, dat zelfs, zoo nog heden (sic!) iets tegens de Regeeringswijze in het licht verscheen, men dit in zijnen loop niet zoude
stuiten" 119).
In 1782 verdedigt een anoniem schrijver "eene geheel onbepaalde
vryheid der drukpers" . "Ik ben van gedagten dat men geen boek
ter wereld behoorde te verbieden ; maar dat elk Burger, 't zy Regent,
't zy ampteloos persoon, een actie moet hebben tegen den Schryver
van een stuk, waarin hy personeel geinjureerd wordt, zonder
wyders" 120). De schrijver verafschuwt lasteraars. "Dat ze beven,
zulke monsters! daar ze toch een):l1aal de snerpende geessels van een
knagend Gewisse voor hun lasterziek gewoel zullen omdragen!" 121).
Maar het nadeel van vrij drukken acht hij kleiner dan het nadeel
van onderdrukken, temeer daar de Regenten hebben te bepalen, wat
lasterlijk is 122) .
In een ander anoniem geschrift, een vertaling van een Fransch
werkje uit 1747 of een der beide volgende jaren, wordt de meening
verkondigd, dat slechts niet mag worden uiting gegeven aan een
schadelijk gevoelen, d.w.z. "zodanig Gevoelen ' t welk een droevige
van Richard Price's boek. hier verschenen onder den titel Aanmerkingen ouer den
Aart der Burgerlyke Vryheid, ouer de Gronden der Regeering, en ouer de Regtueerdigheid en Staatkunde uan den Oorlog met Amerika. Op blz . 15 van de
Voorrede, tweede druk , Leyden 1777, lezen we: "De Drukpers (dat ik dit nog
om ' t gewigt der zaake in 't voorbygaan aanroere) alleen vreeslyk voor hun ,
wier gedrag en oogmerken geen openbaar onderzoek kunnen doorstaan, is van
dien aart, dat zy geen den minsten teugel duIt ; zy kent geenen middelweg; zy
kan niet ten deele vry zyn; men kan ge ene zelfs andersins wenschelyke bepaalingen
voor haar uitdenken , die haar niet geheel vernietigen; haar misbruik is onafscheidelyk met haar gebruik verbonden. De burgerlyke maatschappy nogtans. zo
lang zy uit eene verzameling van zwakke en van booze menschen moet bestaan,
kan zonder dezelve niet veilig, niet gelukkig zyn; niet toeneemen in volmaaktheid".
Uil) Vermeld in Pleidooy in de zaken uan Margaretha Weygel, blz. 34 v.
120) De Vryheid der Drukpers, onaFscheidelyk verknogt aan de Vryheid der
Republiek, Amsterdam-Harlingen 1782, blz. 23 .
121) Idem, blz. 24.
122) Idem, blz. 24 .
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uitwerking voor de Maatschappy zoude te weeg brengen" 123) .
Merkwaardig is hier reeds het wijzen op het algemeen belang. Als
dit het vordert. heeft de overheid het recht. om de vrijheid te beperken 1'24). Maar de eene mensch kan natuurlijkerwijze geen recht
hebben. om den ander in zijn vrijheid tot het uiten van zijn gevoelens te belemmeren 125) .
Als omstreeks 1785. naarmate de beide partijen op het politieke erf
elkaar vinniger gaan bestrijden. het aantal kranten gestadig toeneemt.
valt ook een groote vermeerdering te constateeren van het aantal
der vervolgingen. Om deze te ontgaan. nemen de uitgevers meermalen
de toevlucht tot het verwisselen van den naam hunner krant. Dit was
echter slechts uitstel van executie 126). Modern doet aan de mededeeling omtrent de Rotterdamsche Courant, die op 2 December 1786
te Brielle verboden werd, omdat de regeering van Rotterdam aldaar
de Brielsche Courant had verboden. In September 1787 liet Rotterdam de Brielsche Courant weer toe, waarna op I December 1787
door de overheid te Brielle eveneens haar resolutie buiten werking
werd gesteld.
De onzekerheid, die omstreeks dezen tijd inzake het regeerbeleid
heerschte, komt ook tot uiting in de houding, tegen'over de drukpers
aangenomen . Zoo werd in een publicatie der Staten van Holland
van 4 Juli 1787 het zingen' van Prinsedeuntjes en het aanbieden
van requesten, strijdende met den gemanifesteerden wil der Staten,
verboden. tot zelfs op doodstraf. en wel, bij betrapping op heeterna) Onderzoek over de Vrijheid, Van zyne Gevoelens mede te deelen, Amsterdam 1782, blz. 18.
124 ) Idem, blz. 44 v.
126) Idem, blz. 4 0 •
126) Hierover b .v. Dr J. H. Kernkamp , t.a.p. ;
Robert Fruin, Verspreide geschriften, deel IX, 's-Gravenhage 1904, blz. 203 v.
Vooral echter moet genoemd worden Mr W. P. Sautijn Kluit, die verschillende
artikelen aan de journalistiek uit dezen tijd heeft gewijd, b.v. Bijdrage omtrent de
Fransche, Amsterdamsche en Leidsche couranten ; De Fransche Leidsche courant;
De 's-Gravezandse en Brielsche couranten; Nationale en Bataafsche Couranten ;
Geschiedenis der Nederlandsche dagbladpers tot 1813 .
Fruin schrijft in zijn Verspreide geschriften, deel IIl. blz. 362 ; " . .. schandelijk
mag het heeten voor onze natie en haar regeering, dat er tot op het eind der
vorige eeuw in onze couranten geen noemenswaardige vooruitgang te bespeuren is.
Het gedurig toenemend aantal lezers roept wel gedurig nieuwe bladen in het leven,
maar brengt in de bestaande geen verbetering te weeg. Eerst de partijschap, die
den: val onzer republiek voorafgaat, heeft een nieuw leven in onze couranten
gewekt en haar althans eenige politieke beteekenis gegeven" .
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daad, terstond en buiten vorm van proces 127). Maar even later
toonde men zich weer ijverig voorstander van vrijheid. Op 24
Augustus 1787 werd een vergadering gehouden van 200 afgevaardigden der gewapende Generaliteit en der Patriotische Societeiten
te Amsterdam, Door deze vergadering werd een adres gezonden aan
de Staten van Holland, waarin werd aangedrongen, o.m. op intrekking van alle plakkaten en resoluties, die de drukpers in haar vrijheid
belemmerden 128).
De partijen deden hierin weinig voor elkaar onder. Toen in 1787
de Prinsgezinden weer de overhand kregen, werden de kranten der
anderen het slachtoffer en moesten vele oproerige schrijvers de wijk
nemen.
Intusschen blijft het streven gericht op vormgeving in wet of
declaratie van de vrijheden. In Frankrijk wordt dit streven in 1789
beloond. Men maakt daar dan met het vaststellen eener declaratie
een dergelijke haast, dat zij twee jaar voorafgaat aan de eigenlijke
gepositiveerde staatsinrichting 129). Dit is wel een bewijs van de
hooge verwachtingen, die men koesterde.
Voor ons land stelt de Mirabeau in 1788 een declaratie op van
26 artikelen, waarvan het laatste absolute vrijheid van drukpers
eischt. Dit staatsstuk was het eerste van een lange rij, waarin dezelfde
eisch aldus of in zachteren vorm gesteld werd. Zoo zegt Pieter
Paulus in 1793, dat tot de rechten des menschen in een burgermaatschappij behoort: "Ten derden, om te denken, te spreken, te
schrijven wat hy wil, wanneer het regt van een ander daardoor niet

Mr G. Groen van Prinsterer, Handboek , blz. 748 V.
Idem, blz. 75 0 •
129) Mr F. J . A. Huart, t.a.p., blz. 2 v.
Terecht is er op gewezen, b.v. André Tardieu, Le soutierain captif, blz. 151,
dat een der zwakke zijden van dergelijke declaraties was het ontbreken van elke
sanctie. Dit heeft zeker haat1 duurzaamheid niet bevorderd. De rechten bleven
"à l' état nébuleux". (Maurice Caudel, Nos libertés politiques, Paris 19 I 0,
blz. 148) .
Ook verder is de constructie niet duidelijk. In de déclaration van 1789 luidt
de omschrijving van de vrijheid: "La liberté consiste à pouvoir faire tout ce
qui ne nuit pas à au trui : ainsi l' exercise des droits naturels de cbaque homme
n'a de bornes que celles qui assurent aux membres de la société la jouissance
de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi".
Wat beteekent bier "ne pas nuire" en "autrui"? (Josepb Barthélemy, Valeur de
la liberté et adaptation de la R épublique, Paris 1935 , blz. I I) .
121)

128)
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beledigd wordt" 130). In 1795 zendt de Maatschappij tot Nut van
't Algemeen een lijst van rechten van den mensch en burger rond,
waarin artikel 7 luidt: "Het recht om zijne gedachten en meeningen
bekend te maken, het zij door den druk , of op eenige andere wijze
- 'de noodzakelijk om zulke rechten bekend te maken, onderstelt
of de aanwezigheid of het versch geheugen van dwinglandij" 131) .
Het is niet duidelijk, of men met deze woorden te kennen wil geven,
dat het opnemen van een artikel over de drukpers overbodig is. In
dat geval is het geschrift der Maatschappij zeker niet in overeen'stemming met het gevoelen, dat in de publicatie van 3 I Januari 1795
der Provisioneele Representanten van het Volk van Holland tot
uiting kwam , want men oordeelde het blijkbaar noodzakelijk, hierin
een artikel op te nemen van den volgenden inhoud: " Dat het ijder
dus geöorloofd is, zijne gedagten en gevoelens aan anderen te openbaren, het zij door de Drukpers of op eenige andere wijze" 1 32 ) .
Misschien echter was het geschrift wel van invloed op het Plan van
Constitutie in 1796, want dit vermeldt inderdaad niets over de
vrijheid van drukpers 133 ) . Doch zoo dit het geval is, zijn weer
moeilijk te verklaren de woorden inzake "de aanwezigheid of het
versch geheugen van dwingelandij". Verondersteld mag niet worden,
dat de Maatschappij een afwezigheid van dwingelandij vóór 1795
zou willen toegeven. De resolutie der Staten-Generaal van 4 Maart
1795 bevat eveneens niet den tekst der rechten van den mensch,
doch wel de verklaring, dat deze rechten, welker nadere omschrijving
aan de toekomstige Nationale Vergadering werd voorbehouden,
130) Mr Pieter Paulus. V erhandeling over de V rage: in w elken zin kunnen de
menschen gezegd worden gelyk te zyn? en welke zyn de regten en pligten, die
daaruit voordvloeien?, Haarlem 1793. blz. 84.
131) Pleidooy in dè zaken van Margaretha W eygel, blz. 34.
Vergelijk hier de woorden van Mr J . T . Buys. De Grondwet, deel J. blz. 56 :
" ... niet die rechten zijn het best gewaarborgd. welke eerst na een langdurigen
en warmen strijd in de Grondwet worden opgenomen. maar de zoodanige. welker
vermelding in de hoogste staatswet bijna onverschillig is geworden. omdat alle
vrees van ze te zullen verliezen beeft opgebouden te bestaan. Onze kostbaarste
en best gewaarborgde vrijbeden zijn misschien die. welke de Grondwet stilzwijgend
voorbijgaat". Van de beteekenis van deze woorden wordt men overtuigd wanneer
men bedenkt. dat plaatsing van een recht in de Grondwet ,in practijk niet altijd
garantie meebrengt.
132) Cornelius Rogge. Tafereel enz .• blz. 354 .
133) Plan van Constitutie voor het Volk van Nederland , ontworpen door de
daar toe aangestelde commissie in het Jaar 1796, In den Haag 1796.
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erkend worden 134). Wellicht is in deze richting ook de oplossing
voor de Constitutie van 1796 te zoeken.
De Provisionee1e Representanten werden in het sannenstellen van
een publicatie, waarin de vrijheden waren vastgelegd, nagevolgd.
Doch dat de vrijheid van drukpers niet voor altijd verzekerd was.
bleek weldra. Zoo verboden op 26 Februari 1795 de Provisioneele
Representanten van Utrecht "alle oproerige gesprekken. schrik of
vrees verwekkende logenachtige verhaalen" • "of alles wat maar
eenigzints tot verstrooiing der gevestigde rust en gelukkige omwenteling van zaaken strekken kan". Doodstraf was mogelijk 135). De
Provisionee1e Representanten van Holland bleven niet lang achter.
Op 4 Maart 1795 gaven zij een publicatie uit. waarin "met strenge
geesseling. daaropvolgende gevangenis van vyf jaren en bannissement" bedreigd werden "allen die openbaare gesprekken voeren of
geschriften uitgeven. welke de tegenwoordige ordre van zaaken en
van bestier, die op de onvervreemdbare Rechten van den Mensch en
van den Burger is gevestigd. in, een hatelyk daglicht stellen en belagen. , ." 136). Merkwaardig is hier vooral de wijze. waarop een
streng verbod op den voet wordt gevolgd door een herinnering aan
de vrijheden zelf 137), De reactie op het streven naar absolute vrijheid
134)

Mr G. W. Bannier, Grondwetten van Nederland. Zwolle 1936. blz. 1

noot.
~35)

Pleidooy in de zaken van M argaretha Weygel. blz. 7.
W. J. Goslinga, t.a.p .• blz. 103 noot.
Deze snelle omkeer was reeds eerder in Frankrijk te zien geweest. Zoo erkende
Robespierre. nadat hij in zijn discours over de vrijheid van de pers op 24 Augustus
1789 " toute entrave mise à la liberté" veroordeeld had. twee jaar later de nood·
zakelijkheid, de vrijheid te beschermen door baar zoo noodig te beperken. "Sans
doute. toute restrictio injuste. contraire au droit des bommes et qui ne tourne
point au profit de l'égalitié. est una atteinte portée à Ia liberté du pauple : mais
toute précaution sage et nécessaire. que Ia nature même des choses indique pour
protéger la liberté contre la brigue et contre les abus du pouvoir des représentants.
n 'est-elle pas commandée par l'amour même de la liberté?" (Discours sur la
rééligibilité des Députés. rede van 16 Mei 1791). Dar de onderdrukking intusscben meer gevolg bad dan de vrijheid, blijkt uit het feit. dat het revolutionair
regime in Frankrijk 70 journalisten onder de guillotine heeft gebracht. 42 bladen
verboden. 60 krantenuitgevers en -schriJvers in den kerker geworpen en 45 verbannen. (John Kooy , t .a.p., blz. 195).
137) Dit herinnert aan de woorden van Napoleon tot Fouché: "Supprimez tous
les journaux. Mais, en tête du décret, mettez six pages de considérations Iibérales
sur les principes".
Dat de Omwenteling ten onzent wel degelijk de vrijbeid op bet oog had. volgt
uit de woorden in de proclamatie van het Uitvoerend Bewind, uitgevaardigd
136)
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komt hier wel sterk tot uiting. Dat overigens het nut van strafbepalingen in plaats van een geheel onbelemmerde vrijheid tot gedachtenuiting werd ingezien, toont ook het geschrift van Cras, in
1794 gepubliceerd. Hij schrijft, na verwezen te hebben naar een
Fransch werkje, misschien hetzelfde als hetgeen vertaald werd door
een der anonieme schrijvers uit 1782, reeds eerder vermeld : "wyslyk
hebben nogthans enige Wetgevers zodanige Vryheid der drukperse
uitgezonderd, welke iemant zig tegen de wetten mogt veroorloven.
Immers heeft de grote menigte, de smalle gemeente, hare neigingen,
hare begeertens, hare driften en hartstogten, welker gevaarlyke uitspatting door een zeker denkbaaid en ontzag voor het Oppergebied,
veel meer getemd en beteugeld wordt, dan door het vermogen en
de kragt van dat Oppergebied zelve, en welke hartstogten der
menigte, indien zy niet bedwongen en ingetoomd wirden, den
Burgerstaat met zo veel meer gevaars zouden dreigen, naar mate die
menigte, genoodzaakt om zig haar levensonderhoud door dagelykschen arbeid te verschaffen, doorgaans meer in lichaamskragten
uitmunt, en' minder in staat en gelegenheid is, de verstandelyke
zielsvermogens te beschaven en te volmaken". Hij wil van de vrijheid
uitsluiten oproerige en lasterlijke geschriften. "Immers, het valt niet
zo gemakkelyk, de kladden van allerley valsche aantygingen der
snoodaards uit te wissehen : en even deze moeilykheid moedigt niet
zelden de lage en laffe ondeugd aan, om maar stout te zyn in het
belasteren, in deze vurige hoop misschien, dat van den aangewrevenen
blaam ligtelyk ene vlek, of ten minsten enig smetteken, op de onschuld zal overblyven" 138).
Het aantal veroordeelingen uit deze periode hier te lande moet
echter allerminst worden overdreven. Zoo kon in December 1796
worden opgemerkt, dat sinds den aanvang der Omwenteling slechts
eenmaal vervolgd was wegens beleediging van de overheid 139) .
Intusschen gaat men voort met het zoeken naar een definitieve
conceptie der declaratie. Het concept-Floh c.s. van 13 Januari 1797
wegens de ontbinding der Constitueerende Vergadering. welke proclamatie dateert
van 6 Mei 1798. Hierin wordt gesproken van "die Omwending. welke ter verkrijging der Burgerlijke en Staatkundige Vrijheid is daargesteld" . (Mr G. W. Bannier.
t.a.p .• blz. 56r).
138 ) Hendrik Constantyn Cras. J. U. D .. Verhandeling over de gelijkheid der
menschen en de regten en pligten. w elken uit die gelijkheid voordvloeyen. HaarlemAmsterdam 1794. blz. 151.
1.39) Pleidooy in de zaken van M argaretha Weygel. blz. 35 v.
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noemt in zijn" Verklaarding" als artikel 5 van de "Rechten": "Ieder
Lid der Maatschappy heeft het recht, zyne gedachten, by monde
of in geschrift, of door middel van de Drukpers, vry en onbelemmerd
aan den dag te leggen" 140).
Bij de behandeling der beide Ontwerpen eener Constitutie uit dat
jaar, zoo wel bij dat, hetwelk later werd verworpen, als bij dat,
hetwelk werd aangenomen, werd over persvrijheid niet of nauwelijks
gerept, aangezien men te vol was van andere problemen inzake de
staatsregeling 141). Uit het op 13 Juli 1797 gepubliceerde Ontwerp
vermelden we de volgende, kenmerkende artikelen.
Artikel IIl. De Mensch staat in de Maatschappy van zyne natuurlyke Rechten niets meer af, dan volstrekt noodzaaklyk is, ter
bereiking van het hoofddoel der burgerlyke maatschappy. (D.i. volgens artikel Ir verzekering en beveiliging van gelijkheid, vrijheid,
persoon en eigendom).
Artikel V. De Natuurlyke Vryheid bestaat in het vermogen van
den Menseh, om over zich zelven en zyne eigen daaden, naar zyn
goedvinden, te beschikken, voor zo verre zulks de Rechten van
een ander niet benadeelt.
Artikel VI. De Vryheid in den Burgerstaat bestaat in het vermogen van den Burger, om over zich zei ven en zyne eigen daaden,
naar zyn goedvinden, te beschikken, voor zo verre zulks met den
uitgedrukten wil der maatschappy, dat is de Wet, niet strydig is:
onder die daaden behoort mede de openbaring van zyne gedachten
en gevoelens by monde of geschrifte, of door middel van de Drukpers 142).
B'ij het vergelijken van de beide laatste artikelen moet men bedenken, dat de rechten van den burger niet beschouwd moeten
worden als rechten, die verschilden van de rechten van den mensch,
maar dat ze zelf natuurlijke rechten waren, in zooverre ze erkend
en verzekerd waren door de maatschappij 143).
140) W. J. Goslinga. t.a.p .. blz. 177.
141) Cornelius Rogge. Geschiedenis der Staatsregeling voor het Bataafsche Volk,
Amsterdam 1797.
:142) Ontwerp van Constitutie voor het Bataafsche Volk, door de Nationale
Vergadering ter goed- of afkeuring aan het zelve Volk voorgedragen, In den Haag
1797·
:143) Zie Léon Duguit. Manuel de Droit Constitutionnel, 4e édition. Paris
19:13. blz. 217 .
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In de Staatsregeling van 1798 luiden de betreffende artikelen:
Artikel Il. Het Maatschappelijk Verdrag wijzigt. noch beperkt.
de natuurlijke regten van den Mensch. dan in zoo verre zulks. ter
bereikinge van dat oogmerk. noodzaaklijk is.
Artikel XVI. Ieder Burger mag zijne gevoelens uiten en verspreiden. op zoodanige wijze. als hij goedvind. des niet strijdig met
het oogmerk der Maatschappij. De vrijheid der Druk-pers is heilig.
mids de Geschriften (IJlet den naam van Uitgever. Drukker. of
Schrijver. voorzien zijn. Dezen allen zijn. ten allen tijde. aanspraaklijk voor alle zoodanige bedrijven door middel der Drukpers. ten
aanzien van afzonderlijke Persoonen. of der gantsche Maatschappij.
begaan. die door de Wet als misdaadig erkend zijn 144).
Ondanks deze hernieuwde betuiging van trouw aan de vrijheid
van drukpers maakte het Intermediair Uitvoerend Bewind nog in
hetzelfde jaar 1798 bekend. dat allen. " die openbare gesprekken
zouden voeren of eenig deel hebben aan het maaken. drukken, uitgeeven of verspreiden van geschriften. ingericht om de tegenwoordige
orde van zaaken en bestuur eeniglijk gegrond op de waare erkentenis
van 's volks onvervreemdbaare oppermagt en de weering van alle
indrang op en overweldiging van dezelve in een hatelijk daglicht
te stellen". zich aan het gevaar blootstelden van strenge geeseling.
vijf jaar gevangenisstraf en verbanning. Hetgeen niet wegneemt. dat
Van der Marck in 1798 een Schets over de rechten van den
mensch schrijft. waarin hij o.m. volledige vrijheid van drukpers
vraagt 145).
In het eerste Ontwerp van 180 I was de persvrijheid als volgt
geregeld: " ... een ieder mag zijne gevoelens vryelyk uiten en verspreiden ; de vryheid der Drukpers is heilig .
.. De Wet zorgt tegen het misbruik dat van een en ander ten
nadeele der Maatschappy zoude kunnen worden gemaakt" 146). Dit
Acte van Staatsregeling VOor het Bataafsche Volk, Leiden 1798.
Het decreet van de Constitueerende Vergadering tot vaststelling van de grondbeginselen der te ontwerpen staatsregeling, welke decreet dateert van 25 Januari
1798, vermeldde o.m.: "De Constitutie zal de vryheid der Godsdienstoeffening
binnen de openbaare Gebouwen en Kerken beschermen: de vryheid van den
Koophandel en der Nyverheid, gelyk ook die der Drukpers ... " (Mr G. W.
Bannier. t .a.p .• blz. 41).
145) W. J . Goslinga , t.a.p., blz. 43.
146) Bylage No. 1 tot No. 62 van het Weekblad De Burger, Politieke Blixem,
of Ontwerp eener Acte van Staatsregeling aan de Eerste Kamer van het Vertegen144)
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Ontwerp werd op I I Juni door de Eerste Kamer verworpen. In de
staatsregeling van dat jaar komt dan verder geen artikel over de
drukpers voor. M isschien rekende men haar onder artikel 3: "Een
iegelyk kan doen en verrichten alles, wat hem behaagt, maar blyft
wegens al zyn daden, zoo wel als wegens het verspreiden zyner
gevoelens, verantwoordelyk volgens de Wet" 147).
Volgens T ellegen gaf de veroordeeling van de censuur in I 798
en 1801 in de werkelijkheid niet veel. Colenbrander teekent hierbij echter aan, dat tusschen 1795 en de inlijving geen censuur, wel
af en toe sterke repressie, is uitgeoefend 148). Inderdaad is van
censuur in deze periode weinig te merken. Vermelding verdient, dat
van Hogendorp in 180 I een stoutmoedig pamflet schrijft, waarin
hij zegt, geen constitutie te wenschen, die niet het Huis van Oranje
met de erfelijke waardigheid van Hoofd van den staat bekleedt H 9) .
T ot vervolging van den schrijver werd echter niet overgegaan, volgens
van der Mandele omdat het stuk weinig indruk maakte 150). Het
kan ook zijn, dat over het algemeen vrij slap werd opgetreden, want
in dezen tijd gaan de kranten steeds meer over tot critiek op
regeeringsmaatregelen, zoodat de Gerechtshoven aangemaand moeten
worden to~ handhaving der wetten. Op 17 Juni 1802 besluit men,
de mogelijkheid te openen, om persen "by provisie te doen verzegelen" 1 51) . Van zoo'n krassen maatregel is in de geschiedenis
der drukpers, althans ten onzent, zoo goed als nimmer gebruik
gemaakt. Des te meer valt deze, schijnbaar terloops uitgevaardigde,
bepaling op.
In de Staatsregelingen van 1805 en 1806 komt de drukpers niet
voor. Wel garandeerde Napoleon in de tweede aan het Volk van
Holland staatkundige, burgerlijke en godsdienstige vrijheid 1 52 ) . Ook
werd bepaald, dat de Hollandsche taal bij voortduring en uitsluitend
gebruikt zou worden voor de wetten, publicaties, ordonnanties,
woordigend Lichaam des Bataa fsc hen Volks. door de Personeele Commissie. 19
18 0 1 . In den Hage, z.d. , blz. 3.
:147) Mr G. W . Bannier, t. a.p., blz. 120 .
148 ) Mr B. D . H. Tel1egen, t .a.p. , blz. 3 63 v.
149 ) Gijsbert Karel van Hogendorp, V erklaring aan het Staatsbew ind. over de
Staatsregeling. 1801.
l S O) Dr K . E. van der Mandeie, t .a.p .. blz. 13 .
Uil) Notulen van het Smats-Bewind der Bataafsche R epubliek, April-Junij
May

1802.

15'2)

Mr G. W. Bannier, t .a.p ., blz.

158 .
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vonnissen. en voor alle andere publieke documenten 153). Hieraan
maakte de inlijving een einde.
De declaraties en andere staatsstukken. waarin de vrijheid van
drukpers werd vastgelegd. geven. doordat ze telkens weer op den
voet worden gevolgd door bepalingen. die dezelfde vrijheid opheffen.
sterk den indruk van zwakheid. Geboren uit den wensch. voor immer
te breken met alle plakkaten. zien ze zich bij voortduur geplaatst
voor de noodzakelijk. de beloofde. practisch onbelemmerde vrijheid
in te perken. De revolutie-periode demonstreert duidelijk de moeilijkheid. welke erin gelegen is. om eenerzijds het beginsel van vrijheid
wettelijk vast te leggen. en anderzijds waarborgen te verleen en tot
het tegengaan van misbruik. Er zit iets tragisch in de telkens weerkeerende. plotselinge wijzigingen in de bepalingen.
Van de vorige regeling. die der plakkaten. kan moeilijk worden
gezegd. dat ze censuur "bracht". aangezien hiervan althans in de
latere jaren geen sprake meer is. Ook het revolutionair bewind echter
heeft niet maatregelen van censuur. doch wel maatregelen van "vervolging". dus repressie. toegepast. De censuur dateert uit den tijd.
waarin de Fransche invloed zoover gaat. dat ons land bij Frankrijk
wordt ingelijfd.
De republiek heeft evenmin als de revolutie een onbelemmerde
pers opgeleverd. Trouwens. deze bestond ook na 18 I 5 niet. ondanks
betuigingen van het tegendeel. maar toen was men door de Fransche
overheersching wel genezen van elk streven. zoo dat ooit mocht
hebben bestaan. om censuur in te voeren.
De inlijving bracht met zich de invoering van de Fransche wetgeving. Hierbij was voor de pers van belang de Sénatus-Consulte
Organique van 18 Mei 1804. De artikelen. welke op de pers betrekking hebben. luiden:
Artikel 53. Le serment de l'Empereur est ainsi concu: - "Je
jure de maintenir l'intégrité du territoire de la République; de
respecter et de faire respecter les lois du concordat et la liberté des
cultes; de respecter et faire respecter l' égalité des droits. la liberté
politique et civile. l' rrévocabilité des ventes des biens nationaux; de
ne lever aucun impöt. de n'établir aucune taxe qu'en vertu de la loi;
de maintenir I'institution de la légion d'honneur; de gouverner dans
153)
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Idem. blz.

1 6 I.

la seule vue de l'intérêt, du bonheur et de la gloire du peuple
francais 154) .
Artikel 64. Une commission de sept membres nomimés par Ie
Sénat et choisis dans son sein, est chargée de veiller à la liberté
de la presse. Ne sont point compris dans son attribution les
ouvrages qui s'impriment et se distribuent par abonnement et à des
époques périodiques. - Cette commission est appelée commission

sénatoriale de la liberté de la presse.
Artikel 65. Les auteurs, imprimeurs ou libraires qui se croient
fondés à se plaindre d' empêchement mis à l' impression ou à la
circulation d'un ouvrage, peuvent recourir directement et par voie
de pétition à la commission sénatoriale de la liberté de la presse.
Artikel 66. Lorsque la commission es time que les empêchernens
ne sont pas justifiés p ar l'intérêt de I'Etat, elle invite Ie ministre
qui a donné r ordre à Ie révoquer .
Artikel 67 . Si, après trois invitations consécutives, renouvelées
dans l' espace d ' un mois , les empêchemens subsistent, la commission
demande une assembl ée du Sénat, qui est convoqué par Ie président,
et qui rend, s'il y a lieu, la déc1aration suivante: - ,, 11 y a de fortes
présomptions que la liberté de la presse a été violée" . - On procède
ensuite confol'lmément à la disposition de l' article I 12 , titre XIII.
de la Haute-Cour impériale 155).
Artikel 10 I. Une haute-cour impériale connaît, .... 8. Des
dénonciations pour cause de détention arbitraire et de violation de
la liberté de la presse 1 56 ) .
Artikel I 12. Le Corps législatif dénonce pareilliment les ministres ou agens de l' autorité, lorsqu ' il y a eu, de la part du Sénat,
déclaration de fortes présomptions de détention arbitraire ou de
violation de la liberté de la presse 1 5 7).
Na deze wetgeving, die niet tekort schoot in het geven van waarborgen tot het tegengaan van inbreuken op de persvrijheid, maakte
de strenge censuur wel een heel pijnlijken indruk.
In zijn studie over deze periode, welke zich uitstrekt van 9 Juli
18 10 tot 16 November 18 13 komt Roche tot de volgende conclusie
154)
155)
156)
157)

Idem.
Idem.
Idem.
Idem.

blz.
blz.
blz.
blz.

239·
240 V.
245·
24 6.
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inzake de censuur: .. EIle a été implacable en Hollande. La police
a voulu en faire son apanage et Ie moindre commissaire s'arrogait Ie
droit de demander communication des manuscrits et d'exiger un
exemplaire imprimé. Les censeurs d' Amsterdam sont toujours restés
aussi tati110ns et leur surveillance s' est pour ainsi dire exaspérée avec
les défaites de l'Empereur. Eloignés du cent re du gouvernement, ils
ont agi en despotes.
"La direction, au contraire, se relache un peu dans son controle
des pensées d'autrui. Déjà en 181 I , de Pommereul laisse pub lier,
avec changements. Le livre d'un certain comte de Ste Génois, que
de Portalis avait mis sous séquestre. Talonné par de Montalivet et
Napoléon qui, acculé à la défaute, comprend les avantages de la
liberté de la presse, il recommande à ses censeurs de ne pas se perdre
en minuties indignes d'eux. Les écrivains, qui ont perdu leur franc
parler, n'ont plus à ménager les alliés de l'Empereur qui n 'est plus
entouré que d' ennemis ; de Pommereul laisse irmprimer tout ce qui
ne nuit ni à la sûreté de l'Etat ni à ceIle de Napoléon . L' éditeur
Marne aIlait répétant à la fin de 18 I 2 que la censure s' adoucissait!" 158) . Zoo was de pers onderworpen aan de willekeur der
censeurs, welker willekeur door onderlinge oneenigheid werd ge accentueerd.
Ook werden zeer vele kranten opgeheven. In ieder departement
mocht slechts één blad blijven bestaan, onder toezicht van den
prefect. Daarnaast werden enkele advertentiebladen toegelaten 159) .
Aan de republiek herinnert de eed, welke door de drukkers moest
worden afgelegd, om zich aan de bevelen te houden. Na de inlijving
was van een vrije drukpers "schijn noch schaduw overgebleven" 160).
Bilderdijk was van dit optreden een der slachtoffers. Van zijn
V aderlandsche Oranje zucht werden meer dan 600 exemplaren
geconfisceerd, benevens zijn 's Konings komst tot den Throon.
Het eerste zou volgens de voorpagina zijn gedrukt in 1805 te Leipzig.
Echter bleek het enkele jaren later te Rotterdam bij Immerzeel
158) Emile Roche, La censure en Ho/lande pendant la domination française,
La Haye--Paris I923. blz. 230 v.
Zie ook G . van Lennep. V erzameling van w etten, keizerlijke decreten, Advijs
van den Staatsraad en besluit van Z . D. M. den Prins aaas-thesaurier des Rijks,
betrekkelijk de Drukkerijen en den Boekhandel, Amsterdam en Den Haa g 1812.
159) Dr H . F. Colenbrander. Inlijving en opstand, Amsterdam 1913. blz. 37 .
160) Mr B. D. H . Tellegen. t.a.p .• blz. 363 .
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te zijn gedrukt. met het gevolg. dat het onder de bepalingen van de
wet viel 161) . Ook overigens werd Bilderdijk niet gespaard 162).
Ondanks de Constitutie van 1806 werd in artikel 2 I van het
Décret impérial. contenant Réglément général pour I'Organisation
des départemens de la Hollande van 18 October 18 I 0 vastgesteld:
"La langue hollandaise pourra être employée. concurrement avec la •
langue francaise, dans les tribunaux, dans les actes d' administration.
dans ceux des notaires et dans ceux sous signature privée" 163). In
aansluiting hierop verscheen b.v. de Koninklijke Courant terstond
in beide talen 164).
In welke stemming men in deze jaren leefde, kan opgemaakt
worden uit •n pamflet dat uit den tijd der bevrijding stamt. Hierop
wordt een man met een paardenkop door een kozak van een drukpers gestooten. De kozak zegt:
"De Paardenkop. die al te lang
Met vuile Inquisitie-dwang.
Op Hollands drukpers was gezeten,
Moet daar van worden afgesmeten;
Men vreze nu niet meer zijn' magt.
Daar 't welverdiende loon hem wagt.
Beef - diensteling der Fransche grooten!
Mijn' lans zal u ter neder stoten".
Hierop zeggen de drukkers:
"Bij •sPaardenkop's verdiende straf.
Valt ons den ijzeren kluister af;
Wij kunnen nu weer drukken. schrijven.
En hopen altoos vrij te blijven
Van dat afschuw lijk Monsterdier.
Dat door zijn politiek getier,
Zoo veele drukkers heeft doen beven.
En alle lettermin deed sneven".
Emile Roche. t.a.p., blz. 119.
Idem. blz. 7 6 ;
Dr H. F . Colenbrander. t.a.p .• blz. 178 v.
163) Mr G. W. Bannier. t.a.p .• blz. 186.
164 ) Dr H. F. Colenbrander. t .a.p .• blz. 16. Deze vermeldt op blz. 35 v.
andere voorbeelden van toepassing der censuur.
161)

162)
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Naast de pers staan twee drukkers. die zich de boeien van de
polsen zien vallen 165) .
Ondanks de afkeer. welke de Fransche bepalingen inzake de drukpers
wekten. bleven de strafrechtelijke regelen nog lang van kracht "166).
In de Schets van Van Hogendorp zoo wel als in de Grondwet
van 18 14 komt geen artikel over de drukpers voor. In hoeverre
hierin tusschen beide staatsstukken oorzakelijk verband staat. valt
niet uit te maken. al werd de Schets in haar geheel als leidraad
gebruikt 167). Voor de drukpers gelden dus niet de woorden van
Struycken. als zou deze Grondwet zijn "eene staatkundige gebeurtenis. die van den aanvang af het karakter van ons staatswezen. in
tegenstelling met vrijwel geheel Europa. als dat van een vrij volk
kenmerkt" 168 ). Maar aan de andere zijde haastte men zich weer.
nog vóór het aannemen van de Grondwet zelf. de persvrijheid vast
te leggen in een K. B. In dit besluit. dat dateert van 24 Januari 18 14.
werd de censuur willekeurig genoemd en "ten eenenmale strijdig met
de liberale denkwijze. waarop elk regtgeaard Nederlander den hoogsten prijs stelt. en die steeds het Gouvernement dezer Landen heeft
gekenschetst" 169). Deze uitspraak is om verschillende redenen merkwaardig. In de eerste plaats negeert de overheid van 1814 blijkbaar
geheel de op normale wijze tot stand gekomen plakkaten. welke
door de overheid van vóór 1795 waren uitgevaardigd. Vervolgens
heeft het Hollandsche gouvernement zich inzake de drukpers niet
steeds door een liberale denkwijze gekenschetst. ook al vat men.
hetgeen hier dient te geschieden. het woord "liberaal" niet in den
nieuweren zin op. En in de derde plaats kan deze uitspraak gelden
165) Het pamflet is aanwezig in de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag
onder nummer 23783.
Zie F. Muller. Beredeneerde beschrüving van Nederl . Historieplaten, enz., derde
deel. Amsterdam 1879. no. 5917 bij 1813 .
Van goeden wil getuigen de woorden van Mr G. W. Vreede. als bij over deze
periode zegt. dat het tenminste ons hart streelt. "te zien. dat men dwangmiddelen
tegen de drukpers noodzakelijk achtte. om de uitbarsting van het diep beleedigd
en verontwaardigd Vaderlandsch gevoel te voorkomen". (Geschied- en Letterkundige
Herinneringen, Gorinchem 1836 . blz. 25 v.) .
'166) Hierover Mr W . J. C. van Hasselt. t .a.p.
H!7) Zie b.v. Mr J. R . Thorbecke. Aanteekening op de Grondwet, Amsterdam
1839. Voorrede blz. Vvo
168) Mr A. A. H. Ctruycken. De Grondwet. Haar karakter en waarde, Arnhem
1914, blz. 14.
169) Staatsblad 17 van 1814.
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als een indirect bewijs voor de strengheid der Napoleontische censuur,
waarvan de versche indruk de beelden uit het verleden had verzacht.
In de Grondwet van 18 I 5 evenwel wordt reeds een artikel over
de drukpers opgenomen, blijkens de beraadslagingen op aandrang
van Belgische zijde. Het is van belang, de beraadslagingen te volgen,
welke tot dit opnemen leidden, omdat daarbij een tegenstelling zich
openbaarde tusschen Noord en Zuid, en ook, omdat uit de discussie
kan worden opgemaakt, waarom in 18 14 een artikel over de pers
overbodig werd geacht.
Op 26 Juni 18 I 5 diende het kamerlid Lederc een ontwerp
in 170 ), waarvan een artikel luidde: " La liberté de publier sa pensée,
même par Ia voie de l'impression, ne peut être empêchée ni
restreinte. Aucune censure sur les écrits ne peut être établie, sauf
à l' auteur de réprondre des abus qu' il peut faire de cette liberté, et
qui seront déterminés par la loi" 171) . Verder vroeg hij o.m.
petitierecht.
De voorzitter maakte van dit ontwerp melding. " ... de President
vreest dat zulk een kapittel ( nI. van "dispositions générales", dat
Lederc wilde opnemen, E. D .) zeer lang zoude behoren te zijn,
dewijl alles wat er niet in voorkomt, niet constitutioneel zou zijn.
Dotrenge : maar als gij de voorgestelde artikelen niet in de constitutie stelt, zullen deze ook niet constitutioneel zijn, en den wetgever niet verhinderen, om die beginselen door wetten te vernietigen.
Hogendorp: alle die beginselen bestaan facto bij ons.
Holvoet: dit zegt niets; - de goevernementen kunnen verbasteren,
men maakt constitutiën om dergelijke verbasteringen tegen te gaan;
in alle constitutiën vindt men dergelijke waarborgen.
Elout : onder de punten, welke de heer Lederc in de Grondwet
wil hebben vastgesteld, zijn er onder anderen twee van zoodanigen
aard; - I. de vrijheid van de drukpers, zij bestaat facto bij ons;
er zoude eene wet nodig zijn om dezelve afteschaffen, en wij kennen
en hebben nooit gekend eenige censure ; - 2 . het regt van petitie,
ook dit bestaat; - een ieder kan zich aan de Staten Generaal bij
requeste over zijne eigene belangen adresseren ; - ik ben zeer sterk
vool' beide die objecten, maar vin de het gevaarlijk en noodeloos
170) Dr H . T. Colenbrander, Ontstaan der Grondwet, tweede deel. 's-Gravenhage 1909, blz. 473.
171) Idem, blz. 469 .
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dezelve in de Constitutie te zetten; - onder alle Constitutiën die
ook deze principes vaststelden. zijn dezelve nu en dan ook geschonden" 172).
De commissie tot herziening der Grondwet stelde voor het volgende artikel: "Het is aan elk geoorloofd om zijne gedachten en
gevoelens door de drukpers. als een doelmatig middel tot uitbreiding
van kennis en voortgang van verlichting te openbaren. zonder eenig
voorafgaand verlof daartoe noodig te hebben. blijvende nogtans elk
voor het geen hij schrijft. drukt. uitgeeft of verspreidt. verantwoordelijk aan de maatschappij of bijzondere personen. voor zoo verre
dezer regten mogten zijn beleedigd" 173 ). In haar rapport. dat aan
het ontwerp voorafging. zei de commissie naar aanleiding hiervan:
"De vrijheid der drukpers. is aan geene andere bepalingen onderworpen. dan elke andere daad der burgeren. de verantwoordelijkheid
namelijk van den schrijver. drukker en uitgever" 174) .
Op de volgende gronden stelde de commi~sie voor. een artikel aan
de drukpers te wijden:
I . Dat de vrijheid van de drukpers eene der eerste behoeften is
van een liberaal gouvernement. hetwelk niet schuwt alle deszelfs
handelingen aan het publiek oordeel te onderwerpen. maar integen deel wenscht te worden ingeligt omtrent bestaande abuizen en
misbruiken. die anders welligt zouden kunnen worden verborgen of
verbloemd.
2 . Dat wanneer de schrijver. of zoo het geschrift naamloos is.
de drukker en uitgever voor den inhoud van een werk verantwoordelijk zijn. geene vrees is. dat deze vrijheid zal worden misbruikt.
3. Dat Z . M. zoo zeer van deze vrijheid is overtuigd. dat reeds
Hoogst deszelfs besluit van 24 Januari 18 14 en een dergelijk besluit
in de zuidelijke provinciën datgene heeft bepaald of verondersteld.
hetgeen men in de Grondwet wenscht overgenomen te hebben.
alleenlijk om te voorkomen dat bij vervolg van tijden geene wet deze
vrijheid aan banden legge.
4· Dat er des te meer reden bestaat om deze beschikking constitutioneel te beschouwen. en in de Grondwet zelve overtenemen.
11~)

Idem. blz. 474 .
Ontwerp van Grondwet voor het Koningrijk der N ederlanden. met het
Rapport deswegens aan den Koning gedaan, door de Commissie tot Herziening
der Grondwet van de Vereenigde N ederlanden, 's-Gravenhage 1815. blz. 53 .
1 14 ) Idem. blz . 5.
:1703 )
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daar er oudtijds in Belgie of wel in de provinciën die daartoe behoorden, eene censuur bestond 175).
Op 27 Juni werden de discussies in de kamer voortgezet.
"De President zegt nader gedacht te hebben over het kapittel
der algeheele dispositiën. Alles wat persoonlijke vrijheid, veiligheid
en eigendommen verzekert, of aan vreeze, welke deswege mogt plaats
hebben, kan te gemoet komen, moet in de Grondwet worden opgenomen; maar dan zoude het meer behoren in het vierde kapittel,
dan in een bijzonder kapittel.
de Coninck: perinde est; - men zou ook wel sommige dier
principes kunnen stellen in het kapittel over den godsdienst en het
onderwijs.
Elout: in de constitutie van Lodewijk Napoleon is men begonnen
met zulk een kapittel van algemeene bepalingen; - misschien zoude
dit ten grondslag van de deliberatiën kunnen dienen.
Lynden: de insertie van alle drie principes zal geene garantie
geven.
Holvoet: dit is mogelijk, maar toch twijfelachtig; - evenwel die
beginselen moeten daarom in de Grondwet, omdat zij zijn de essentia
van alle mogelijke Grondwetten.
Dotrenge: ita, en het zal bij ons gerustheid en aangenaamheid
geven; - ita et de Coninck, Aerschot, Gendebien, Leclerc, de Méan.
Lynden en van der Dussen verklaren zich tegen het stellen van
die principes in de Grondwet; - zij zijn bij ons installig geworden
te dien opzichte; - men moet dezelve volgen in praxi, maar niet
theoretisch te neder stellen.
van Hogendorp: proponeert om sommige dier principes in deliberatie te nemen, en geadmitteerd wordende, dezelve te voegen in de
daartoe relative kapittelen:
. . . . 2. Vrijheid van drukpers; de President meent dat dit
beginsel noodeloos is, als facto bestaande.
Holvoet: ja, wel bij u, maar niet bij ons, al waar zij nooit bestaan
heeft, en censure is geweest,
de M éan: ita, mits de schrijver zijnen naam bekend make.
Queysen, EZout: dit kan gevaarlijk en verkeerd zijn; - maar
alles wat de vrijheid van de drukpers aangaat is het object van
eene wet.
175)

Or H . F . Colenbrander. Ontstaan der Grondwet. tweede deel. blz. 476 .
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van Maanen: Z. M. besluit van 24 Januari 1814, vooral de
premissen van dat besluit, hebben die materie behandeld, en dat wel
op eene zeer liberale wijze.
de Coninck: een soortgelijk besluit exsteert ook voor België.
De President geeft in bedenking om de beginselen van 't besluit
door van Maanen geciteerd, als artikel over te nemen in het kapittel
over het onderwijs.
Gendebien: men verwacht iets van dien aard.
de M éan, Dotrenge: ita, het is genoeg te bepalen, dat er geene
prealabele censure zal plaats hebben.
Lynden meent, dat vermits er wetten zijn over die materie, het
nodeloos is dat er de constitutie over spreke.
van M aanen: juist omdat er die wetten zijn, vinde ik er minder
zwarigheid in; - men heeft dus slechts te volgen hetgeen bestaat,
en daar het in België genoegen zal geven, stern ik er voor.
En wordt dien volgende geconcludeerd, dissentientibus M ollerus,
Lampsins, ThienJ,nes, de Méan , van der Dussen, Lynden, Alberda" 1 76).
Waarschijnlijk in aansluiting hierop, werd op 5 Juli 1815 de
regeling van de drukpers door een commissie uit de kamer met den
Koning besproken 177) . Het artikel in de Grondwet was gelijk aan
dat uit het ontwerp 178).
De wetten, waarop bij de 'besprekingen werd gedoeld, waren behalve de bepalingen uit de code pénal, waarschijnlijk die van 10
April en het besluit van 20 April 18 15 , waarbij op 6 Maart 18 18
nog verschillende voorschriften kwamen. In deze wetten waren
enkele, bijzondere delicten strafbaar gesteld. De wet van 10 April
18 15 bepaalde, dat het uitgeven van geschriften, die getuigden van
sympathie voor vreemde overheersching of twist en wantrouwen
onder de ingezetenen veroorzaakten, konden. gestraft worden met
geeseling, brandmerk, gevangenis, zelfs met den dood. Deze wet is
vooral bekend geworden door het proces tegen den priester J. B.
Idem, blz. 477 v.
Idem, blz. 509.
lTS) De Fransche tekst luidde: " La presse étant Ie moyen Ie plus propre à
répandre les lumières, chacun peut s'en servir pour communiquer ses pensées,
sans avoir besoin d' une permission préalable. Néanmoins tout auteur. imprimeur,
éditeur, ou distributeur, est responsabie des écrits qui blesseraient les droits soit
de la société soit d'un individu". (Mr G. W. Bannier, t.a.p., blz. 347).
176)

177)
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Buelens, die in 1827 een gedicht had geplaatst in het tijdschrift "De
Godsdienstvriend" , redacteur J. G. Ie Sage ten Broek. Uitgever was
A. P. van Langenhuysen. Buelens werd veroordeeld tot een jaar
gevangenisstraf, van Langenhuysen werd vrijgesproken en Ie Sage ten
Broek verkreeg abolitie. Van Langenhuysen bepleitte in een memorie
afschaffing der bepalingen, omdat er geen bestaansredenen daarvoor
waren; omdat daden werden gestraft, die geen misdaden waren 179);
en omdat de bepaling der straffen onrechtvaardig was 180).
Reeds op 28 September 1816 kwam naast de wetten van 18 15
een nieuwe. Toen werden n .l. straffen gedreigd tegen hen, die
vreemde mogendheden beleedigen 181). Blijkbaar was het de bedoeling, dat deze wet een transitoir karakter dragen zou 18.2). Aangezin het hier goeddeels strafrechtelijke regels geldt, blijven we niet
erbij stilstaan, doch constateeren slechts, dat het toch niet geheel
overbodig was, een bepaling in de Grondwet op te nemen. Echter
mag betwijfeld worden, of deze bepaling in staat was, de vrijheid
van de pers in werkelijkheid voldoende te beschemnen. Herhaaldelijk
immers zullen we nog melding dienen te maken van vervolgingen,
die werden ingesteld, weliswaar met een beroep op uitzonderingswetten, doch welke wetten een langen geldingsduur beleefden 183).
Van zeer ingrijpenden aard was ook de maatregel der regeering,
waarbij werd opgeheven de in 1820 door Ie Sage ten Broek opgerichte R. K. Maatschappij tot bevordering van godsdienstige wetenschap en goede zeden voor het Koninkrijk der Nederlanden. Het
hoofdwerk van deze Maatschappij bestond in het verspreiden van
179) Inderdaad werd door deze wetten welhaast elke vorm van critiek op
regeeringsdaden onmogelijk gemaakt.
180) A. P. van Langenhuysen, Memorie, ingediend aan de Tweede Kamer der

Staten-Generaal ter bestrijding der wet van 10 April 1815, van het besluit van
20 April 1815 en der wet van 6 Maart 1818, 's-Hage 1827. Over deze zaak
zie men b.v. Or L. J. Sicking, Joachim G eorge Ie Sage ten Broek, Nijmegen 1918,

blz. 33 v.
181) Staatsblad 51 van 1816. O.m. was intrekking van het drukkerspatent
als straf bepaald.
182) Zie b.v. Or J . H . J. M. Witlox, D e Katholieke Staatspartij enz., eerste
deel. blz. 161.
Over deze wet zie men de broc.hure Quelques observations SUl' Ie Projet de Loi
tendant à restreindre la liberté de la presse, La Haye 1816. De schrijver verdedigt
het recht, om de daden des Konings te beoordeelen.
1 83) Over de Maatschappij: P. Albers S.J., Geschiedenis van het Herstel der
Hierarchie in de Nederlanden , tweede deel. Hoofdstuk 11; Or J . H. J. M . Witlox,
De Katholieke Staatspartij, blz. 100 V.
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lectuur. Een K. B. van 2 I Augustus maakte aan haar bestaan een
einde, waarbij als beweegreden werd opgegeven verstoring van openbare orde en veiligheid en veroorzaking van oneenigheid, twist,
tweespalt, verdeeldheid tusschen de ingezetenen 1 8 4).
Ongetwijfeld zat bij de regeering het streven voor naar een zoo
groot mogelijke eenheid. Aan dit streven trachtte men niet alleen
de maatregelen tegen de pers, doch evenzeer de pers zelf dienstbaar
te maken. Uit het bewind van Koning Witlem I zijn verschillende
voorbeelden aan te halen van " positieve perspolitiek" . Uit de periode
vóór den Opstand valt te noemen het bevorderen door den Minister
van Justitie van de verkoop van Van Gerth's "aanmerkingen op de
vrijheden der Belgische Kerk" 185).
In 1827 hield Mr M. C. van Hall een rede voor de Maatschappij
tot Nut van ' t Algemeen, waarin hij betoogde, dat de Grondwet
overeen kwam met den staat der maatschappelijke verlichting en
beschaving, en waarin hij o.m. zeide: "De Grondwet heeft voorondersteld, en de uitkomst bevestigt dag aan dag, dat onze natie
voor de toepassing harer verlichte beginselen vatbaar was en blijft;
en is dit zoo, dan staan de woorden: Vrijheid van Godsdienst en
Geweten, Vrijheid om onze gevoelens en begrippen, door middel
van de drukpers, onbewimpeld te openbaren, en die van Onderwijs
en Opvoeding voor rijken en armen, aanzienlijken en minderen, in
onze Staatswet, der min gelukkige maatschappijen van Europa ten
voorbeelde en navolging, te regt geschreven; en deze Grondwet,
met de instellingen, daaruit geboren, toont dan ook gelijktijdig,
dat zij met den toestand onzer Beschaving zelve in overeenstemming is" 186) .
Desondanks waren in 1828 weer verschillende gevallen van ver184) Dit typeert overigens de houding van Willem I tegenover de pers. Prof.
Goslinga deelt mede. met verwijzing naar Gosses en Japikse. dat de Koning "zich
tegenover Alexander 1. die hem aanspoorde krachtig tegen de politieke ballingen
op te treden. op de grondwettige vrijheid van drukpers beriep. terwijl hij zelf
met behulp van een uitzonderingswet vervolgingen instelde". Volgens Goslinga
kenmerkt deze tweespalt den verlichten despoot. (Dr A. Goslinga. Koning Willem I
als verlicht despoot. Baarn 1918. blz. 25 ).
186) P . Albers S.J .• t .a.p .. blz. 18r, eerste deel.
186) Mr Maurits Corne\is van Hall. Redevoering over de Grondwet Voor het
Koningrijk der Nederlanden . als overeenkomstig met den staat onz er maatschappelijke verlichting en beschaving. en geschikt om die re bevorderen. Amsterdam z.j.
Gezien de periode. waaruit deze woorden stammen. zijn ze merkwaardig.
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oordeelingen van schrijvers te noteeren 187). In November van dat
jaar deed De Brouckère in de Kamer het voorstel. om de perswet
van 18 I 8 op te heffen. Op 3 December 1828 werd dit voorstel
evenwel met 63 tegen 44 stemmen verworpen. Bij deze stemming
openbaarde zich vrij sterk een tegenstelling tusschen Noord en Zuid.
De katholiek Jhr. Leopold van Sasse van IJsselt was uit NoordNederland de eenige voorstemmer. Hij motiveerde zijn stem als volgt :
"La pres se libre, Ie culte libre, l' enseignement libre..... Voilà,
Nobles et Puissants Seigneurs, ce que reclament les soidisants
apostoliques, ainsi que les libéraux" 188).
Deze woorden wijzen op het bondgenootschap, dat vooral in
Zuid-Nederland tusschen liberalen en katholieken was ontstaan.
Gezamenlijk eischten zij vrijheid van drukpers, wat in dit geval wil
zeggen afschaffing van de uitzonderingswetten.
Opgemerkt dient 11ier te worden, dat in 18 15 de Belgische bisschoppen van oordeel waren, dat de burgerlijke vrijheid van alle
religies en de vrijheid voor een ieder, om zijn gedachten en meeningen
openlijk te verkondigen, er toe leiden om denkwijze en zede te bederven en de pest der onverschilligheid te doen voortwoekeren 189).
En in zijn encycliek "Mirare vos" van 1832 veroordeelt Paus Gregorius XVI o.m. de vrijheid van drukpers 190).
In hoeverre het bondgenootschap door de vervolgingen werd bewerkt, kan niet precies worden gezegd. Wel is invloed van de dagbladen op t~· merken. Op 12 Juli 1828 schrijft het liberale blad
"Matthieu Laensberg" b.v. "Wanneer de Matthieu Laensberg de
vrijheid der drukpers, de jury, de onafhankelijkheid der kamerleden
eischt, en de Catholique des Pays-Bas hetzelfde vraagt, bestaat
P. Albers S.J .• t.a.p .. eerste deel. blz. 283 v.
Dr J . H. J. M. Witlox. De Katholieke Staatspartij. eerste deel. blz. 172.
Mr G. Groen van Prinsterer noemt het voorstel-de Brouckère een "berucht
voorstel". Hij doet zulks in een geschrift uit het einde van I 829. Over de beteekenis
en het belang van de periodieke drukpers. welk geschrift manuscript is gebleven.
Zie Dr C. Tazelaar. De voorgeschiedenis van het eerste antirevolutionaire tijdschrift,
in Antirevolutionaire Staatkunde. derde jaargang. 1927, blz. 505 . Op de houding
van Groen van Prinsterer inzake de pers komen we terug.
189) P. Albers S.J .• t.a.p .. eerste deel. blz. 5 o.
190) Dr K. E. van der MandeIe. t.a .p.. blz. 151.
Dr Witlox. De Katholieke Staatspartij. eerste deel. blz. XIV. merkt op. dat
de Katholieken tegenover de drukpersvrijheid niet dadelijk de juiste principieele
houding aannamen. Men kan echter ook zeggen. dat ze deze houding lieten varen.
187)

188)
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er dan geen natuurlijke betrekking tusschen de twee bladen?" 19'1)
Kort na het verworpen voorstel-de Brouckère diende de regeering
op 22 December 1828 een ontwerp van wet in ter vervanging van
de wetten van 18 I 5 en 18 I 8. In het ontwerp was vooral strafbaar
gesteld beleediging van Koning. Koninklijk Huis en Staten-Generaal.
benevens Staatscolleges. rechtbanken. rechters. enz.. en beleediging
van een der bij de Grondwet beschermde godsdiensten. De strafbepalingen waren aanmerkelijk verzacht. maar overigens was aan alle
verwachtingen niet voldaan. In een doordacht geschrift van Schröter.
waarin deze zijn bedenkingen tegen het ontwerp onder woorden
brengt. is te lezen. dat vooral de wijze. waarop de Kamers practisch.
wat beleedigingen en dergelijke betreft. met den Koning waren gelijkgesteld. weinig instemming vond. omdat dit de vrijheid van critiek
uiteraard ze€r belemmerde 192).
Hoe het ontwerp ontvangen werd. blijkt uit de woorden van
Ie Sage ten Broek. die ervan zeide: "Hetzelve is van dien aard. dat
eene censuur. ja zelfs een besluit. waarbij verboden werd iets anders
dan advertentiën te drukken. nog veel verkieslijker zijn zou" 193) .
Het niet-inwilligen van de eischen veroorzaakte een menigte van
petities. Zoo telden de Staten-Generaal op 25 Februari 1829 naast
I 19 petities voor vrijheid van onderwijs ook 76 voor de vrijheid
van drukpers 194). Van de wijze waarop zij waren samengesteld en
191) P. Albers S.J .• t.a.p .• eerste deel. blz. 25 I.
192)

J. J. E. F. Schröter. t.a.p.

1S:!) Dr J. H . J. M . Witlox. De Katholieke Staatspartij. eerste deel. blz. 209.

Tot zulke uitingen komt men blijkbaar spoedig. Toen althans de regeering
in 1845 een nadere regeling van het persrecht voorstelde. en daarbij de vrijheid
wilde handhaven. schreef het Weekblad van het Regt. No. 601: "Veel liever
dan zulke vrijheid hadden wij de censuur; dan weet men ten minste. waaraan
men zich houden moet; dan weet iedereen. wat hij mag openbaar maken en
verspreiden; nu weet het niemand". Jhr Mr A. F. de Savornin Lohman. Onze
Constitutie. tweede. bijgewerkte uitgave. Utrecht 1907. blz. 342. meent ook dat
preventieve censuur .. humaner" kan zijn dan repressieve. al kan hij zich niet met
haar vereenigen.
]1)4) P. Albers S.J .• t.a.p .• eerste deel. blz. 285.
Over deze petities schreef op 27 Februari 1829 de pauselijke vertegenwoordiger
naar Rome: .. Wijl men (echter) innig overtuigd is. dat een goed katholiek uit
beginsel nooit gunstig gestemd kan zijn voor de onbeperkte vrijheid der drukpers
richt men zelfs de karikaturen daarnaar in. Vooral een karakteristieke deed de
ronde. Men ziet er een dame onderteekenen voor de vrijheid van drukpers. terwijl
een priester haar aanzet een petitie voor de vrijheid van onderwijs te teekenen" .
(Idem. blz. 286).
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van de ontvangst door de Staten-Generaal getuigen de woorden van
Groen van Prinsterer uit dat jaar: " .... was het ongevoeligheid.
kleingeestige zelfzucht. laffe onderdanigheid. waardoor de Hollanders een buitengewonen maatregel. ten aanzien der onlangs bij de
Kamer ingekomene talrijke verzoekschriften. hoogelijk afgekeurd
hebben? niets van dat alles. Zij meenden dat die stukken. noch in
de wijze waarop zij waren ontstaan. noch in den verwarden inhoud.
noch in den dikwerf onbetamelijken toon, noch in de blijkbaare
onkunde der meeste onderteekenaars. eenigen waarborg van bedaard
en nauwkeurig onderzoek aangeboden hadden; dat niemand. volgens
de grondwet. bevoegdheid bezit tot telkens dreigender vermaning.
ten opzigte van hetgeen waarmede de volksvertegenwoordiging.
zonder medewerking van het volk. is belast; dat het eene ongelukkige
dwaling is alles door wetten en staatsvormen te willen dwingen.
en dat goede zeden. vastheid van inborst en beginsels een oneindig
beter bolwerk zijn tegen inbreuken op vrijheid en regt dan de beste
verordeningen. Zoodat. vermits in Holland. onder dezelfde wetten.
niemand. noch over slavernij van de drukpers. noch over misdadige
gedienstigheid van de regters zich beklaagt. de bezwaren der belgische
verzoekers inderdaad gedeeltelijk eene aanklagt waren tegen zich
zelven" 195). Hieruit blijkt ook. dat om opheffing der wetten
vooral in Zuid-Nederland werd gevraagd. Echter was dit niet uitsluitend het geval 196) .
De straffe maatregel. waarop Groen van Prinsterer doelde. was
misschien het ontwerp van 19 November 1829 van Minister van
Maanen. o.m. tegen de petities. Intusschen werd echter op 16 Mei
een zeer verzacht ontwerp met 84 tegen 4 stemmen aangenomen.
Groen van Prinsterer was van oordeel. dat dit verzachte ontwerp
geheel krachteloos genoem~ moest worden 197) .
Op 15 Augustus 1830 schreef de Courrier de la Meuse: "Zou (bijvoorbeeld)
een nieuwe petitie ten bate van de drukpers. zou dat geheel wettige middel thans
te versmaden zijn? Wij gelooven van niet. De Belgen. die weten waar zij aan toe
zijn door de vervolgingen. welke tegelijkertijd tegen bijna al onze oppositie-bladen
zijn ingesteld. zullen zich beijveren haar te onderteekenen" . (R. E. Oinger Hattink.
De Brusselsche opstand van Augustus 1830. Amsterdam 1930. blz. 12).
195) Mr G. Groen van Prinsterer. Volksgeest en burgerzin. 1829. opgenomen
in Verspreide Geschriften. eerste deel. Amsterdam 1859. blz. 59.
196) Zie b .v. Or J. H. J . M. Witlox. De Katholieke Staatspartij. eerste deel.
blz. 196.
197) Mr G. Groen van Prinsterer. Handboek. blz. 105 I.
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Op I I December 1829 werd door den Koning een nieuwe conceptwet tegen hoon en laster ingediend. welke vergezeld was van een
Koninklijke Boodschap. Deze Boodschap werd over het algemeen
gunstig ontvangen 198). Over de wet zelf staakten de stemmen,
waarna het ontwerp opnieuw werd verzacht. Nu werd het aangenomen met 90 tegen 12 stemmen. "een meerderheid die zelve het
ongenoegzame dezer verordening bewijst" 199) •
Deze periode geeft den indruk van een voortdurende wisselwerking
tusschen tegengaan van oproerige uitingen door strafwetten eenerzijds en anderszijds ontevredenheid. die zich in een oproerige stemming uitte over dezelfde strafwetten. En bij dit alles doet de regeering
moeite. tot een vergelijk te komen en tot de samenstelling van een
wet. die beide partijen vermag te bevredigen. Zoo is het te verklaren.
dat zoowel gevraagd wordt om een wet tot het tegengaan van oproerige uitingen 200). als om meer persvrijheid 201) .
Het is merkwaardig. dat al deze stormen blijkbaar over artikel 227
van de Grondwet van 18 IS heengaan. Zoo waren er bij de plannen
van grondwetsherziening in 183 I wel verschillende wenschen. maar
over een wijziging van het artikel over de pers wordt niet gesproken 202 ). En ook de geheime commissie van 1832 bracht ieen
wijziging aan 2 03) •
Welk een actieve rol de pers tijdens den Opstand heeft gespeeld.
198) Zie b.v. Or J . C. Rullmann. De politieke leiding onzer Christelijke
periodieken in de 1ge eeuw, in Antirevolutionaire Staatkunde. driemaandelijksch
orgaan. zesde jaargang. blz. 506 v.;
Or J . H . J . M . Witlox. D e Katholieke Staatspartij, eerste deel. blz. 2.42 v. ;
P . Albers S.J .• t.a.p .• blz. 329 v.
199) Mr G. Groen van Prinsterer. Handboek. blz. 1057.
1200) NederIandsche Gedachten va n 23 Februari 183 O.
1201) Zie b.v. Or J. H . J . M . Witlox. De Katholieke Staatspartij, eerste deel.
blz. 248 v.
2(2) G. van Baren. De plannen tot grondwetsherziening in het jaar 1831,
Amersfoort 1910.
203) Idem. blz. 232 v.
Dat men het artikel integendeel ongewijzigd wenschte te handhaven. bewijst
het Adres van het stedelijk bestuur van Bergen. op 30 Augustus 1830 aan den
Koning gezonden. waarin o.m. wordt gezegd : " Des poursuites récentes qui ont
jeté l'inquiétude dans Ie pays. ont fait voir que not re législation de la presse
ne répondait pas entièrement au voeu de l'article 227 de la loi fondamentale.
Les habitants de Mons désirent la revision de eet te législation. afin de la mettre
en parfaite harmonie avec eet article". (Dr C. Gerretson. t.a.p.. tweede deel.
blz. 232) .
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bewijst. dat in de gewisselde stukken vanaf het begin van Augustus
tot aan half October 1830 bijna dagelijks mededeelingen over de
pers voorkomen. Zoo schrijft de Gouverneur van Luik op 4 Augustus
1830. dat de kranten goede dagen beleven en in groote oplaag gelezen worden 204) . Omstreeks IS A'ugustus wordt in een brief aan
van Maanen het volgende tweegesprek meegedeeld over den toestand
in België : " ... leest ge dan de Courrier de la Meuse niet? daar
zeggen zij den Koning zulke harde waarheden in. dat wij niet
kunnen begrijpen. hoe hij het dulden kan. En daar schelden zij alle
de ministers zoo in uit. schandaleus! en Van Ghert vallen zij daar
zoo in aan. ongelooflijk! Ik kan het u niet zeggen. hoe erg het wel
is. ge zoudt het zelfs moeten lezen" 205) . Van den invloed der pers
getuigt ook een brief van Von Baumhauer. advocaat-generaal bij
het Hof van Justitie te Brussel. Deze schrijft op 13 October 1830:
"De schrijvers van Ie Courrier des Pays-Bas zijn de eenige die de
revolutie begonnen hebben. en die door middel van hunne drukkersknegts en van eenig geld onder het graauw verspreid. de omwenteling
in Brussel. in den avond van den 25 Augustus. hebben begonnen" 206 ). In dezen tijd schijnt overwogen te zijn. een der
redacteuren van dit blad vanwege de regeering om te koopen 207 ) .
Omstreeks 1 September overwoog men het uitgeven van een regeeringskrant 2 0 8) . Eenige weken later werd opnieuw een dergelijk plan
geopperd 2 09) . In elk geval trachtte de Koning invloed te verkrijgen
op de pers door de benoeming van G. Libry-Bagnano tot een positie.
welke waarschijnlijk bedoelde een schakel te vormen tusschen de
regeering en de pers. In dit streven slaagde men echter niet. omdat
Libry-Bagnano. hoewel beschikkend over vereischte capaciteiten 210) .
door zijn verleden en karakter niet in staat was. vertrouwen te
winnen. Teekenend hiervoor is wel. dat op 25 Augustus 1830 een
1104) Dr C. Gerretson. t.a.p .. eerste deel. blz. 1 23 . V erdere bewijzen in het
eerste deel : blz. 159. 301 v .• 305 v .• 344 v .• 347. 349 v .• 393; in h et tweooe
deel 194. 205 v .• 226 v .. O.a.
~05) P. Albers S.J .. t.a.p .. eerste deel. blz. 373.
206) Dr C. Gerretson. t .a.p .• tweede deel. blz . 159 .
207) Idem. blz. 209 .
208) Idem. eerste deel. blz. 13 V.
209) Idem. tweede deel. blz. 85.
1210) Van zijn kennis van het perswezen getuigen zijn beide werken :
De l'imprimerie et de la presse, La Haye 1833.
De l'autorité de la presse, La Haye 1834.
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der huizen. die te Brussel door het volk vernield werden, de boekwinkel van dezen man was 2 11 ) .
Van den invloed van één blad moet hier nog gewag worden
gemaakt. Op 2 September 1830 schrijft de Gouverneur van ZuidBrabant: "Les articles d'une feuille hollandaise nomm ée Nederlandsche Gedagten sont propres à augmenter ici r exaspération" 212).
Tezamen met meer persvrijheid vroeg men in het Zuiden ook
invoering van de jury. vooral voor pers- en politieke delicten. Aan
het bestaan van deze jury was op 6 November 18 14 een einde gemaakt. De afschaffing had met name instemming gevonden bij de
conservatieven 21 3). Door de liberalen werd echter opnieuw op
invoering aangedrongen.
Van één geval. waarin een krant het slachtoffer werd van
wettelijke bepalingen. dient nog te worden melding gemaakt. In
November 1830 werd de " Noordbrabanter" uit D en Bosch door
de militaire overheid verboden. Na eenige dagen mocht het blad weer
verschijnen, echter alleen na een drievoudige censuur te hebben ondergaan, n.l. van den ambtenaar, belast met de buitengewone afdeeling
der politiezaken. van den buitengewonen directeur der politie. en
van den opperbevelhebber. Eerst op 18 Juni 1839 werd deze censuur
opgeheven. In het laatste zag van Meeuwen in 1860 een reden. om
de Fransche wet van 10 Juli 179 I en het decreet van 24 December
181 I , die golden voor den staat van beleg, te vervangen door een
betere regeling 214 ). Deze kwam bij ons in 1887 door het nieuwingevoerde artikel I 87 .
Na den eigenlijken Opstand in België is de regeering niet van de
zorgen, welke de pers haar verschaffen, af. Weldra immers gaan de
bladen van het Noorden die van het Zuiden navolgen. wat betreft
het uiten van critiek op de daden der overheid. Zoo schrijft Prof.
van Assen op 20 Maart 1831 aan Minister van Maanen: " Onze
dagbladen zijn niets bescheidener dan voorheen de Belgische waren.
De Standaard is. zoo dunkt mij, de arglistigste van allen. Zou de
P . Albers S.J .. t.a.p .. eerste deel. blz. 376 V.
Dr C. Gerretson. t.a.p .• eerste deel. blz. 174.
213) Dr H. F. Colenbrander. Studië n over de Nederlandsche Restauratie, in De
Gids. jaargang 1922. derde deel. blz. 44 .
214) Jhr. Mr P. Van Meeuwen . De Fran sche w etten, bij ons te lande geldende
en regelende den staat van oorlog en van beleg in eene vesting, in Tbemis. jaargang 1860. blz. 398 vvo
'211)
'212)
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burgemeester van Amsterdam niet eenigen invloed kunnen uitoefenen op De Noordstar?" 215) Inderdaad gaat de regeering er dan
toe over dadelijken invloed op de pers uit te oefenen. b.v. door het
oprichten van nieuwe bladen 2 1 6 ). Intusschen hebben ook in dezen
tijd gerechtelijk vervolgingen plaats.
De kerkelijke beweging in dezen tijd. bekend onder den naam van
de Afscheiding. heeft geen bijzonderheden opgeleverd. wat de vrijheid van drukpers aangaat. Wel oefent het blad van deze afgescheidenen ook critiek. en weet h et feiten te vermelden. welke voor
de regeering niet vleiend kunnen z ijn. maar Groen van Prinsterer
wijst erop. dat ingeval "De Reformatie" overdrijft of onwaarheid
spreekt. een vervolging vanwege het Publiek Ministerie zeker niet
zou zijn uitgebleven 217 ) . Ook kan herinnerd aan het proces-verbaal.
dat Hendrik de Cock kreeg. omdat hij boekjes verkocht. zonder
patent te bezitten. maar hierin mag geen onbillijkheid worden gezien 218 ) .
In het Noorden wordt intusschen de ontevredenheid over de
regeling van de drukpers grooter. vooral onder de liberalen. Deze
ontevredenheid komt tot uiting in de door Mr Dirk Donker Curtius
in 1839 gepubliceerde. reeds eerder vermelde brochure Orde. In
hetzelfde jaar verschijnt anoniem hierop een antwoord. getiteld
Wanorde. Een woord aan Mr D irk Donker Curtius 21 9). De
schrijver zegt o.m. : " Mr Dirk Donker Curtius ! de grieven. welke
gij opsomt. verschillen niet veel van die. waarmede de Belgen. onder
aanvoering van de Potter c.s. het gouvernement bestormden. Bij
hen was ook verantwoordelijkheid der ministers. vrijheid der
drukpers. verkiezingen op de Engelsche of Fransche leest geschoeid.
gelijkheid van de wet. en wat zij meer eischten" 22 0) . Wat de vrijheid
van drukpers aangaat. hieromtrent behoeft volgens den schrijver in
ons land geen vrees te bestaan . .. Gij verlangt vrijheid van de drukpers
- waar en wanneer werd eene vrijheid van de Nederlandsche drukDr J . H . J . M. Witlox, D e Katholieke Staatspartij , eerste deel. blz . 293 .
Idem, blz. 293 V.
217) Mr G . Groen van Prinsterer, D e M aatregelen tegen de Afgescheidenen aan
het Staatsregt getoetst, in Beschouw in gen oLier S taats- en V olkerenregt, tweede
deel. eerste stuk, Leiden 18 37 , blz. 1 noot.
218 ) Or G. Keizer, t. a. p .. blz. 35.
219) Wanorde. Een woord aan Mr Dirk Donker Curtius, Utrecht 1839.
220) Idem, blz. 13.
215)

216)
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pers belaagd of vernietigd? Ik vraag al weder voorbeelden, en kan
geen geloof hechten aan uwe woorden, zoo lang gij in het wilde
rondschermt. Maar - zoude het orde zijn en orde bevorderen,
wanneer de drukpers vrijheid had alle wangedrochten in de wereld
te helpen, die in de verwarde of verhitte hersenen van velen ontkiemden? Moet de drukpers een tolk zijn van smaad, hoon, laster,
bespotting en verguizing? Is Engeland, is Frankrijk, zijn andere
landen, waar men schrijft wat men wil, dan zoo gelukkig - heerscht
daar de orde bij uitnemendheid? Ik zie er de orde telkens verstoord:
wanorde, oproer en moord zijn de kinderen dier toomelooze vrijheid" 221).
Uit de Proeve eener nieuwe Grondwet, welke Donker Curtius
in 1840 publiceerde 2'2 2), blijkt, dat zijn bezwaren niet golden de
grondwettelijke regeling, doch blijkbaar slechts de strafrechtelijke
uitwerking, die nog al te veel aan den Franschen tijd herinnerde. In
zijn proeve geeft hij aan de drukpers nog een plaats in het Hoofdstuk
van het onderwijs en het armbestuur. Het artikel zelf toont enkele
geringe, door den schrijver niet gemotiveerde wijzigingen. Weggelaten zijn de woorden "zijne" en "schrijft" 223 ). Hierdoor krijgt
het artikel zoowel een ruimer als een beperkter strekking. Dan wordt
eraan toegevoegd: "De verantwoordelijkheid van den uitgever houdt
op als hij den drukker aanwijst; die van den drukker als hij den
schrijver aanwijst" '2 24). Ook dit beteekent evenwel niets nieuws,
want Donker Curtius had zelf een jaar tevoren verklaard: "Twintig
jaren geleden, vestigde het hoog geregtshof de vrijheid der drukpers,
door den drukker, als de schrijver bekend was, onstrafbaar te verklaren, en die beslissing is eene der schoonste kransen, welke het
graf van die instelling versiert" 225). Zijn bedoelingen omschrijft hij
dus niet nader.
Ook bij de herziening der Grondwet in 1840 werd aan het artikel
van de drukpers niet getornd. Wel waren er verschillende wenschen,

Idem. blz. 12.
Mr Dirk Donker Curtius. Proeve eener nieuwe Grondwet. Arnhem 184°.
223) Idem. blz. 53.
224) Idem. blz. 54.
/l25) Mr Dirk Donker Curtius, Pleitrede voor den Hoogen Raad der Nederlanden ten behoeve van C. A . Thieme, drukker en uitgever der Arnhemsche
Courant, blz. 45 .
221)

222)
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die niet worden vervuld, maar ook als deze geuit werden, bleek niet,
dat de drukpers ertoe behoorde 226) .
Wel verdient aanteekening, dat bij de behandeling door de enkelvoudige Tweede Kamer de geheele vijfde afdeeling van gevoelen was,
dat artikel 227 .. beter op zijne plaats zoude staan aan het slot van
het hoofdstuk 1, achter art. 1 1, bij de algemeene regten aan de
ingezetenen van Nederland toegekend" 2 '27) .
Uit dezen tijd dateeren nog enkele aanwijzingen van daadwerkelijken invloed, welken de regeering op de pers trachtte uit te oefenen.
Het zijn symptomen van het streven naar een regeeringspers, en als
zoodanig verdienen ze vermelding. Zoo schreef Box, een ambtenaar
van Van Maanen, op 13 December 1840 aan dezen: .. Indien de
regeering het verlangt dan maakt de Heer Wap zich sterk, om het
dagblad de Noord-Brabander binnen weinige maanden te doen ophouden. Hij is thans uitsluitend meester van dat blad. Vroeger had
de heer Wap, die f 4000 tot oprichting van den Noord-Brabander
had voorgeschoten, eenen niet te beletten invloed daarop, doch de
meerdere geabonneerden die van 250 tot over de 1000 zijn aangegroeid, hebben den uitgever in staat gesteld dat voorschot terug te
geven, en thans heeft de Heer Wap geene betrekking hoegenaamd
meer tot de redactie". Wap meende echter, dat het blad beter kon
blijven bestaan: .. onder zijn leiding en bij het behouden der kleur
eens oppositie-blads, kon het naar zijn meening, en hij is daartoe
volkomen bereid, met vrucht aan de belangen en inzigten der
regeering worden dienstbaar gemaakt" 2 2 8 ).
Ernstiger is de wijze, waarop in 1841 de regeering trachtte, schrijvers uit de oppositie van hun geschrijf af te brengen. "Een der
hoofdredacteurs van de Arnhemsche courant werd bij de diplomatie
geplaatst; de redacteur van de Vlissingsche couranf kreeg eene betrekking bij een gemeentebestuur; aan Meeter, den redacteur van de
Tolk der vrijheid, die buitenslands de gevolgen zijner veroordeeling
afwachtte, werd door den Koning ondersteuning verleend, terwijl
hij weldra gratie verwierf. Ook de Noord-Brabander zocht men,
!l26) Handelingen van de Regering en de Staten-Generaal over de H erziening
der Grondwet, eerste deel. 's-Gravenbage 1840 , blz. 231 , 233, 267, 268, 272 V.,
280 V. ; derde deel. 's· Gravenbage 1841, blz. 47 , 53 v ., 107 V., 119, 132 v.,
170 v., 186, 194 V. , 236 V.; vierde deel. 's-Gravenbage 1842 , blz. 556, 557.
221) Idem, eerste deel. blz. 145.
228 ) Dr J. H. J . M. Witlox, De Katholieke Staatspartij, eerste deel , blz. 289 .
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volgens eene opgave van Meeter, om te koopen. Maar deze middelen
der lagere staatsmanskunst hielpen niet" 229). Als proeve van positieve perspolitiek uit dezen tijd kan ook genoemd de uitgave door de
regeering van een Verzameling (Jan officieele stukken enz. betrekkelijk het concordaat, welke uitgave diende om misverstand uit den
weg te ruimen ~230) .
Dat het in 1840 niet gaat om de grondwettelijke regeling van de
drukpers blijkt ook uit het feit , dat Thorbecke in de eerste uitgave
van de Aanteekening slechts de afkomst van het artikel aangeeft :23'1). In de tweede uitgave maakt hij enkele losse opmerkingen '232). Zoo zegt hij van artikel 225: " Het eerste deel, dat openbaring door de drukpers aan geene afhankelijkheid van verlof wil
gebonden zien, is een bij uitnemendheid grondwettig beginsel. Het
tweede deel kon worden gemist. De gewone wetgever zou niet te
min beleediging. met dergelijke openbaring gepleegd. als andere
beleediging kunnen en moeten wraken. Als waarborg echter tegen
misverstand of vitzucht is zoodanige bijvoeging nuttig" '233 ) . Welk
misverstand en welke vitzucht hier worden bedoeld. is niet duidelijk.
Het tweede stuk moet immers gezien worden als een aanvulling op
of een beperking van het eerste stuk en brengt tevens. harmonie aan
tusschen het erkennen van de vrijheid en de bedreiging van beleediging
e.a. in het wetboek van strafrecht en het burgerlijk wetboek. dus het
erkennen van het gezag.
Verder wordt de verantwoordelijkheid genoemd " eene hoogst
eenvoudige, algemeene waarheid" 234). De optelling van de handelingen. waaraan de delinquent zich volgens het artikel kan schuldig
maken. kon volgens Thorbecke zijn weggelaten. Tenslotte stelt hij
229) Jhr. Mr J . de Bosch Kemper. Geschiedenis van Nederland na 1830 . vierde
deel. Amsterdam 1875. blz. 50 .
In deze practijken stond de Nederlandsche regeering zeker niet alleen. In zijn
M émoires d' un touriste (1837) spreekt Stendhal van " ces articles de " haute
politique" payés aux bons faiseurs par les journaux vendus au ministère" . (Jean
Rodes. t.a.p .. blz. 38).
1.!30) P . Albers S.J .. t .a.p .. eerste deel. blz. 428 .
231) Mr J . R . Thorbecke. Aanteekening op de Grondwet. Amsterdam 1839 .
blz. 306.
232) Mr J . R. Thorbecke. Aanteekening op de Grondwet. tweede deel. Amsterdam 1843 . blz. 297 v.
233) Idem. blz. 29 8.
234) Idem. biz. 299 v.
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de vraag, of het artikel ook in de koloniën geldt, zonder haar te
beantwoorden 235).
Ingrijpende critiek wordt door Thorbecke derhalve niet op dit
artikel geoefend. Ook in een andere publicatie uit 1843 zijn wel
een aantal redenen genoemd, die herziening der grondwet noodzakelijk maken, doch hier staat eveneens de drukpers niet vermeld 236) . Wel wordt gewezen op " het meerdere politieke leven",
dat voor een groot deel aan de persvrijheid te danken is. "Bij de
bestaande vrijheid der drukpers, bij de openbare discussie der kamers,
moest wel de openbare geest meer en meer aangroeijen, en met
denzelven nieuwe behoeften ontstaan" 237). Inderdaad is reeds vóór
I 848 de grondslag gelegd voor de publiciteit in staatszaken, welke
later tot voller ontplooiïng komen zou 238).
De negen leden der Tweede Kamer, die in 1845 een voorstel
indienen tot herziening der Grondwet, leveren critiek op de plaats,
aan het artikel van de drukpers in de Constitutie gegeven. Zij stellen
voor, het naar Hoofdstuk lover te brengen, het algemeen er te doen
luiden, n.1. : " Niemand heeft voorafgaand verlof noodig, om door
de drukpers gedachten of gevoelens te openbaren. De verantwoordelijkheid voor een, de regten der maatschappij of harer leden
krenkend, gebruik dezer vrijheid, wordt door de wet geregeld" 239) .
De Memorie van Toelichting zegt dienaangaande: " Artt. 225
(en 159) der Grond wet zijn zóó vreemd aan de plaatsen, waar zij
staan, en van zóó algemeenen inhoud, dat het verband de voorgestelde overbrenging dringend schijnt te vorderen.
"De verandering van het eerstgenoemde artikel wordt geboden
zoowel door den twijfel en het misverstand, waartoe het aanleiding
gaf, als door de overweging van den aard eener Grondwet. De eerste
volzin van het ontwerp drukt, meenen wij, het beginsel uit, waarop
Idem. blz. 3 02 .
Mr 1. J . van Hees van Berkel. Betoog der noodzakelijkheid eener spoedige
herziening der Grondwet, Utrecht 1843.
237) Idem, blz. 9 .
1238) Vóór 1848 liet de toestand wel eens te wenschen over. Zoo deelt A.
Duparc in Gemeentebelangen van I Maart 191 I mee, dat hij in 1847 als verslaggever tevergeefs trachtte te weten te komen , wie door de Provinciale Staten van
Friesland tot leden der Tweede Kamer waren gekozen.
239) Handelingen omtrent het Voorstel van negen leden der Tweede Kamer
van de Staten-Generaal, tot herziening der Grondwet, in 1845, 's-Gravenhage
1846 , blz. 7, 28 .
235)

236)
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het voornamelijk aankomt. Hij belet, openbaring door de drukpers
aan voorafgaand verlof van overheidswege te binden. De 2de laat
aan de gewone wet 't geen haar toekomt, de verantwoordelijkheid
voor 't geen zij als eene op dien weg gepleegde beleediging zal kenmerken, te regelen" 240) .
Het Voorloopig Verslag van de Kamer vermeldde:
"De groote meerderheid heeft zich tegen het hier voorgestelde
verklaard. Zij achtte de verplaatsing van art. 225 onnoodig. Men
kon niet toegeven, dat dit artikel niet op de regte plaats zoude staan.
De woorden van hetzelve: als een doelmatig middel tot uitbreiding
van kennis en voortgang van verlichting te openbaren, werd geacht
het verband met het algemeen onderwijs duidelijk aan te toonen.
Het behoud dier woorden werd door sommigen voor wenschelijk
gehouden, als behelzende een nuttigen wenk voor hen, die van de
drukpers gebruik maken, om dat gebruik te doen strekken tot bevordering van wetenschappelijke ontwikkeling" .241). Hierop werd
geantwoord : " De regten, bij artt. 225 en 159 gewaarborgd, zijn
algemeene regten van allen, die onder de nederlandsche wet leven.
Die artikelen schijnen dus aan het slot van het hoofdstuk, dat van
het Rijk en van de inwoners en hunne regten in ' t algemeen handelt,
zoo zeer op hunne plaats dat elk die artikelen daar zal zoeken.
Inderdaad staan ze eerst daar in het ware licht. Beschouwd men
ze in eenig verband met het hoofdstuk of de afdeeling, waar men
ze nu vindt, hunne beteekenis zal aanstonds worden miskend.
"De woorden van art. 225: " als een doelmatig middel tot uitbreiding van kennis en voortgang van verlichting": hebben enkel
het voorkomen van een willekeurigen draad, om hetgeen met het
Xde hoofdstuk niet van zelfs samenhangt, er aan te hechten" 242).
Bij dit laatste ging het dus over de vraag, of de drukpers in de
Grondwet alleen gezien mocht worden als een middel tot ontwikkeling. We komen hierop terug, als we meedeel en, hoe in 1848
inderdaad het artikel uit het hoofdstuk van het onderwijs wordt
gelicht, doch wijzen thans reeds op het feit, dat de groote meerderheid in de Kamer aan de pers blijkbaar "een nuttigen wenk" wilde
geven. zulks in navolging van degenen. die in 18 I 5 en 1840 de
240)

24l.)
242)
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Idem, blz. 59 ·
Idem, blz. II6 .
Idem, blz. 175·

Grondwet samenstelden. De commISSIe bleef echter op haar stuk
staan en ook in het gewijzigd voorstel werd dit punt gehandhaafd '243) .
In de spannende jaren, die aan 1848 voorafgingen, liet ook de
pers zich niet onbetuigd. Het gevolg was weer enkele strafrechtelijke
vervolgingen 244). Een ander gevolg was het schrijven van brochures
en tegenbrochures. In een daarvan heet het : " .... betreurenswaardig
is het misbruik, dat tegenwoordig van de drukpersvrijheid gemaakt
wordt, doch moet men eene verstandige instelling laken, omdat
nietwaardige ellendelingen daarvan een misbruik maken?" " ... wat
de vrijheid der drukpers betreft: laat dat maar zoo blijven. Te veel
goeds, te veel verlichting-bevorderends brengt zij voort, om haar
voor een paar schendbladen te willen afschaffen" 245). Ook elders
wordt geklaagd over "het van hand over hand toenemend misbruik", dat van de drukpersvrijheid gemaakt werd 246). Klachten
uit onzen tijd zijn dus niet nieuw.
Anderzijds hoort men in ·die jaren weer de bewering, dat bij
ons geen vrijheid van drukpers zou bestaan. Zoo schrijft het Weekblad van het Regt op 15 Mei 1845: "De vrijheid van drukpers
bestaat bij ons letterlijk alleen op het papier . .. " "In Nederland
bestaat facto eigenlijk geene vrijheid van drukpers". Deze vrijheid zou zijn weggenomen door de wet en door de jurisprudentie. "Onder vrijheid van drukpers verstaan wij het regt van ieder
burger om openlijk te mogen bekend maken en zich te beklagen
over iedere verkeerde of onwettige handeling, over ieder verzuim,
over ieder misbruik van elke magt in den Staat, hoe hoog of hoe
laag ook geplaatst, geene uitgezonderd dan alleen de onverantwoordelijke en de onschendbare persoon des Konings, die niets misdoen
Idem. blz. 219.
Zie Prof. Dr P. J. Blok. Geschiedenis van het Nederlandsche volk. derde.
herziene druk. vierde deel. Leiden 1926. blz. 383.
245) Een paar woorden aan den Schrijver der Brochure: Mag dat zoo blijven?
's-Gravenhage 1845. blz. 27.
246) Mr P. M. van Goens. Toelichting en pleitrede van het Openbaar Ministerie
in het regtsgeding gevoerd tegen Karel van Hulst, Boekhandelaar te Kampen, enz.,
Zwolle 1846, blz. 28 v.
Dat men evenwel het aantal vervolgingen van de drukpers ook weer niet mag
overdrijven. blijkt uit de mededee!ing van Van Goens. blz. 70. dat het onderhavige
geval het tweede was. dat hem in zijn ambtsbediening in het O. M . gedurende
23 jaar te beurt viel.
243)

244)
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kan, en die derhalve aan geene openbare oordeelvellingen der drukpers mag zijn blootgesteld.
"Onder vrijheid van drukpers verstaan wij voorts en vooral voor
ieder burger het onbepaalde regt om vrijelijk alle ambts- en regeringsdaden te mogen beoordeelen of veroordeelen, onverschillig of dat
oordeel gunstig of ongunstig uitvalIe, onverschillig of het oordeel
door anderen, door den regter zelfs, voor gegrond of voor ongegrond
worde gehouden" .
Gelijke klanken kan men beluisteren in 184 8 24 7).
Het gevolg van de vervolgingen was intusschen, dat men de herziening der Grondwet niet wilde doen plaats hebben onder ministers,
die de vervolgingen hadden ingesteld. Dit blijkt uit een in 1847
anoniem verschenen brochure 248 ) . Men had gezegd : "Geene herziening met ministers, die de vrije drukpers door onberaden en
wanhopige vervolgingen verbitteren". De schrijver antwoordt :
, , - ja, onberaden vervolgingen zijn ingesteld, andere, die zeet
beraden en zeer welverdiend zouden geweest zijn, daarentegen achtergebleven ; is dit den minister te wijten, of eerder den ambtenaren der
Regterlijke magt, die ongelukkig zijn geweest in de keuze der vervolgingen, welke zijn ingesteld? Is de drukpers er door verbitterd?
Was zij steeds zoo schuldeloos, dat zij daartoe regt had?" 249)
Verder was gezegd: " Geene herziening met ministers, die trachten
door terroristische strafwetten de drukpers tot zwijgen te brengen".
Hierop zegt de schrijver: " ... dit zal zien op wetsontwerpen, van
welke niet zonder grond betoogd is, dat zij naauwelijks de noodige
middelen aan de hand geven, om de eer der personen tegen den hoon
en den laster te verdedigen, met wien kwaadwilligheid of partijzucht
zoo dikwijls zich beijveren, de eer en den goeden naam van anderen
te bezoedelen!" 250)
In I 848 bestaat weer eenstemmigheid tusschen katholieken en
liberalen ten aanzien van de drukpers. Zoo vermeldt "De Tijd" op
2 I Maart 1848 de ideeën der katholieken van die dagen, en noemt
daarbij ook: "Vrijheid van drukpers. Wij hebben haar; maar de
gevallen regeering wenschte haar in te krimpen! Het zij voor altijd
247) Weekblad van bet Regt, No. 599 v., 902.
248)
249)
250)
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De aangekondigde Grondwets-herziening, Amsterdam 1847.
Idem. blz. 12.
Idem. blz. 12 V.

gedaan met hen, die onder den schijn van het misbruik te willen
keeren, voor hadden de vrijheid te dooden. Men straffe het misbruik
zóó, dat de vrijheid ongeschonden blijft" 251) . Het advies werd
zeker meer welwillend gegeven, dan gemakkelijk opgevolgd. Inmid dels is ook uit deze woorden op te maken, dat het verzet in de
eerste plaats ging tegen strafrechtelijke uitwerkingen van het grondwettelijk gegeven, en men wilde dan ook blijkbaar een artikel in de
Constitutie, waarin de vrijheid onomstootelijk werd bepaald. Maar
het resultaat zou zijn, dat in wezen niets werd veranderd.
Het eerste ontwerp van de commissie tot herziening der Grondwet
in 1848 stelde voor het artikel over de drukpers over te brengen
naar het eerste hoofdstuk en te doen luiden : "Niemand heeft voorafgaand verlof noodig, om door de drukpers gedachten of gevoelens
te openbaren" 2 5:2 ). In haar verslag zeide de commissie, dat artikel
225 van zoo algemeenen inhoud is, en tevens waar het tot dusver
stond, zoo weinig op zijn plaats, dat overbrenging naar het hoofdstuk, handelend over de algemeene rechten der inwoners, gewenscht
was 25 3).
Het tweede ontwerp van dat jaar bevatte het volgende artikel :
"Niemand heeft voorafgaand verlof noodig, om door de drukpers
gedachten of gevoelens te openbaren, behoudens ieders verantwoordelijkheid voor de wet" '254 ). Van het verschil tusschen de beide
artikelen is geen motiveering te vinden.
Het Voorloopig Verslag luidde op dit punt : "Onderscheidene
leden gaven aan art. 225 der bestaande Grondwet boven het hier
voorgestelde de voorkeur. Waar het zulk een gewigtig beginsel als
de vrijheid der drukpers gold, moest, meenden zij , niet te veel aan
de wet worden overgelaten" . " De overige leden keurden de vereenvoudiging, die dit artikel heeft ondergaan, goed, en wilden dus
de bepalingen omtrent de verantwoordelijkheid wegens het openbaren van gedachten of gevoelens door de drukpers, zonder nadere
aanduiding in de Grondwet, aan den gewonen wetgever overgelaten

1251)

P . Albers S.J., t .a.p ., tweede deel. blz. 106 . Men zie ook de tweede

bijlage.
252) Handelingen van de Regering en de Staten-Generaal over de herziening
der Grondwet, 1847-1848, eerste deel, 's-Gravenhage 1848, blz. 166.
253) Idem, blz. 20 3.
254) Idem, blz. 302 , 4 08 .
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hebben" 255). De regeering zei eveneens. aan een eenvoudige regeling
de voorkeur te geven 2 56) .
Bij het onderzoek door de eerste afdeeling van de Eerste Kamer
"vestigt een lid de aandacht der afdeeling bijzonder op het verregaand
misbruik. hetwelk tegenwoordig van de drukpers wordt gemaakt.
en hij zoude daarom gewenscht hebben. dat art. 13 (over de drukpers. E. D.) van het ontwerp geen beletsel mogt opleveren. om de
verantwoordelijkheid dienaangaande door een nieuwe wet zoodanig
te bepalen. dat de overtreding van de drukpers niet. zoo als thans.
ten gevolge der zwakheid van de bestaande wetten. straffeloos konde
gepleegd worden.
" Hoezeer eenige leden in de meening van dit lid deelden. met
opzigt tot het misbruik. dat hij heeft aangewezen. gelooven zij niet.
dat zulks een verandering in het genoemd artikel noodzakelijk maakt.
al zoo hetgeen daarin voorkomt. niet belet. dat bij nadere wetten.
voor zooveel noodig. in dit euvel voorzien worde" 257) .
In de tweede afdeeling 258 ) . evenals in de derde 2 59) . hadden
velen de voorkeur gegeven aan het bestaande artikel.
Bij de discussie in de Eerste Kamer verdienen vermelding de
woorden van Mr J. G. van Nes. misschien dezelfde. die ook reeds
in de afdeeling had geklaagd over verregaand misbruik. Hij zeide.
" dat de vrijheid der drukpers. welke bij art. 13 wel en teregt wordt
gewaarborgd. behoudens ieders uerantwoordelijkheid uolgens de wet.
mij aanleiding geeft tot den wensch naar eene betere. meer doelmatige.
wetgeving op het stuk van deze verantwoordelijkheid; immers. verscheidene vonnissen. aangaande overtredingen van de drukpers gewezen. toonen blijkbaar aan. dat die verantwoordelijkheid. welke
thans zoude bestaan. onvoldoende is voor het oogmerk ; en het
gevolg is nu. dat in sommige nieuwsbladen of dergelijke geschriften
de .meest schaamtelooze en oproerige taal openlijk en ongestraft wordt
gevoerd. waardoor bij de minder verlichte standen der maatschappij
minachting voor de instellingen van de Regering en vijandschap
tegen de bestaande autoriteiten geboren en aangekweekt wordt. welke
Idem, blz. 448.
Idem, blz. 530 .
257) Handelingen van de Regering en de Staten -Generaal over de herziening
der Grondwet, 184 7-1848, tweede deel. ' s-Gravenhage 1849, blz . 62 1 V.
258 ) Idem, blz. 636.
2 59) Idem. blz. 64 3.
255)

256)
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dreigt eenmaal tot oproerige bewegingen te zullen overslaan! Reeds
zien wij het voorbeeld in Frankrijk in zulke hooge mate, dat de
Regering zich verpligt heeft gevonden, om verscheidene dagbladen
geheel te verbieden, en zoo doende de vrijheid der drukpers eigendunkelijk te onderdrukken, uit vrees voor grooter kwaad" 2 60). Het
artikel zelf werd echter aangenomen overeenkomstig het tweede
voorstel. en sindsdien heeft het geen wijzigingen meer ondergaan.
Aanteekening verdient, dat het vraagstuk van de drukpers in
1848 geheel is losgemaakt van het onderwijs. Vóór dien wordt deze
drukpers alleen beschouwd uit het oogpunt van uitbreiding van
kennis en verlichting. Dit bevorderde zeker niet de helderheid, afgezien van de vraag, of het op den weg van een Grondwet ligt, de
drukpers aan te duiden als "een doelmatig middel tot uitbreiding
van kennis en voortgang van verlichting" . Lenting zegt van de
regeling sinds 1848: "Het voorafgaand verlof is niet alleen niet
noodig voor werken, die tot verspreiding van kennis en verlichting
strekken, maar ook niet voor de zoodanige, waarin b.v. staatkundige
onderwerpen behandeld worden . . . "261). Als hij hiermee bedoelt,
dat vóór I 848 op geschriften, die niet strekten tot uitbreiding van
kennis, wèl censuur mocht worden uitgeoefend, heeft hij zeker gelijk
volgens de wet. Maar aangezien slechts een voorafgaand onderzoek
kon aantoonen, of het betrof een werk, dat strekte tot uitbreiding
van kennis, zou men voor groote moeilijkheden en tegenstrijdigheden te staan gekomen zijn, als men aan het verbod van censuur
niet een wijdere beteekenis gegeven had dan het artikel deed.
Overigens kan niet worden gezegd, dat het artikel ingrijpend is
gewijzigd. Het was slechts een vereenvoudiging, zooais, naar we
zagen, de regeering trouwens toegaf. Ook in het oude artikel immers
moest de nadere regeling wel aan de wet zijn overgelaten. Slechts
kon men daarin beter het woord "maatschappij" door een ander
vervangen, terwijl bij "bijzondere personen" niet helder is, of ook
aan collectiviteiten een actie werd verleend.
In de periode van I 8 I 5 tot I 848 schijnt men, ondanks vele
klachten over te groote of te kleine vrijheid van de pers, zich niet
aan het grondwettelijk artikel te hebben geërgerd. Wel kenmerkten
deze jaren zich door een vaak vruchteloos zoeken naar een juiste
260)
261)

Idem. blz. 65 6.
Mr.L. Ed. Lenting. t .a.p .. blz. 3 7 v.
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strafrechtelijke uitwerking van de verantwoordelijkheid. En ook
weigerde de regeering meermalen, de pers uitsluitend te willen zien
als een instrument der onderdanen :262). Wat dit laatste betreft,
werd een oplossing niet gevonden, wellicht omdat zij niet op de
juiste wijze werd gezocht. In dit alles is echter de bedoeling van
het grondwettelijk artikel steeds en voor allen duidelijk geweest,
n.l. de uitsluiting van preventieve censuur, in welken vorm ook.
Er bestaat geen aanleiding voor de veronderstelling, dat de lange
formule van artikel 227 "een slecht teek en voor de vrijheid" zou
zijn 1263), al kan wel gezegd, dat "in '48 eindelijk de goede en korte
formule gevonden (werd), die tot heden nog bestaat" 264) . Onjuist
is de meening, dat, nadat in 1795 de drukpersvrijheid volop verkregen was en daarna weer verloren was gegaan, "het vijftig jaar
zou duren, voor de publieke opinie er zich weel mee zou bezig
houden" :265 ) . We hebben gezien, dat in bepaalde tijden tusschen
1795 en 1848 het vraagstuk van de persvrijheid geen oogenblik uit
de gedachten is geweest.
Uit de geschiedenis na 1848 vermelden we slechts enkele belangrijke feiten, aangezien hetgeen ertusschen ligt van niet-voldoende
beteekenis mag worden geacht, om lang de aandacht te vragen.
Genoemd dient dan in de eerste plaats te worden de afschaffing
van het zegel op de dagbladen bij Wet van 9 April 1869, ingevoerd
op I Juli van dat jaar :266). Sedert 1674 werd belasting geheven
op alle drukwerken 267). Het blijkt, dat de invoering hiervan niet
moet geweten aan politieke tendenzen bij de overheid, doch uitsluitend aan het streven naar vermeerdering van opbrengst der belastingen, dus alleen aan geldelijke overwegingen. Op 20 Juli 1694
wordt deze belasting uit dezelfde overwegingen verhoogd 268 ) . Dan
deelen de Staten van Holland n.l. mede, dat zij "omme des Gemeene
262) In 1846 en 1847 nog sprong Willem 11 een buitenlandsch blad met een
subsidie bij. Zie Dr H. F. Colenbrander. Studiën over de Nederlandsche Restauratie.
in De Gids. jaargang 1922. derde deel. blz. 302.
263) Zooals Mr C. W. de Vries. t.a.p .• blz. 116. beweert.
1I64) Zooals D. Hans. Thorbecke. 's-Gravenhage 1932. blz. 114 noot. beweert.
1I65) Aldus Dr K. E. van der MandeIe. t.a.p .• blz. 6 v.
266) Hierover b.v. Mr W. P. Sautijn Kluit. Belasting op de nieuwspapieren.
1674-1869. in Bijdrage tot de geschiedenis van den Nederlandschen Boekhandel.
5e deel. ISte aflevering. Amsterdam 1892. blz. 365 vvo
287) Mr Simon van Leeuwen. t.a.p .• blz. 847 V.
268) Jacobus Scheltus. t.a.p .• blz. 774.
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Landts Finantien by den jegenwoordigen tijdt van Oorlogh eenigermaten te stijven en te ondersteunen, goedtgevonden hebben den
Impost van het Kleyn Zegel en gedruckte Papieren, soo als die
jegenwoordigh geheven wordt, met een derde, dat is van twee tot
drie, te verhoogen . .. " In 1699 worden de' bepalingen opnieuw
gewijzigd '269 ). In 17 48 werd de belasting vervangen door een
"collecte" , waarbij echter in werkelijkheid niets veranderde 270). In
1797 werd belasting ingevoerd op advertenties, weer uitsluitend uit
geldelijke overwegingen :271). Deze werd in 1806 weer vervangen
door het vroegere zegelrecht 2T2 ). Bij de Wet van 16 Juni 1832
werden kleine blaadjes van twee vierkante Ne-derlandsche palmen
vrijgesteld als ze bestonden uit adreslijsten en dergelijke, welke wet
door die van 3 October 1843 een ruimer strekking kreeg. Het gevolg
was de oprichting van een menigte lilliputter- of miniatuurkranten,
die in critiek op de overheid voor de grootere bladen zeker niet
onderdeden 273). In 1845 diende de regeering nu een ontwerp in
tot het tegengaan van deze krantjes, door ze ook aan belasting te
onderwerpen. Dit ontwerp had wel een politieke strekking, want
de Memorie van T10elichting kwam er open voor uit, dat het de
bedoeling van den maatregel was, aan de kleine blaadjes een begunstiging te ontnemen, waarop ze door strekking en inhoud geen
aanspraak hadden. In de Kamerdiscussie werd op deze motiveering
van verschillende zijden ernstige critiek geoefend, aangezien men
haar in strijd achtte te zijn met de grondwettelijke vrijheid. De
krantjes verschenen na de invoering van deze wet in een dergelijk
formaat, dat een minimum aan belasting kon worden betaald. Bij
Wet van 9 April 1869 werd het zegelrecht voorgoed afgeschaft.
Later schijnt weer eens aan invoering te zijn gedacht, maar er is
niet van gekomen.
Op zichzelf was het zegelrecht zeker niet in strijd met de grondwettelijke bepaling, al lag het dan niet in de lijn van de "uitbreiding
van kennis en voortgang van verlichting", waarvan de Grondwetten
van 18 15 en 1 840 gewaagden. Maar zeker is, dat de natuurlijke
bloei van de dagbladpers door deze belasting zeer is tegen269)
270)
271)
272)
273)

Idem, blz.
Mr W . P.
Idem, blz.
Idem, blz.
Idem. blz.

772 V.
Sautijn Kluit, Belasting op de nieuwspapieren, blz. 371
386 V.
391 V.
41 1 V.

V.
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gehouden 274). Het gevolg was, dat Nederland tot de opheffing van
het zegel slechts 9 dagbladen telde 275). In en na 1869 valt een
groote vermeerdering te constateeren 276).
Artikel 277 n van de Gemeentewet maakt mogelijk "eene belasting
op openbare aankondigingen, voor zoover niet door middel van
tijdschriften of nieuwsbladen gedaan". Hier wordt dus niet bedoeld
een belasting op advertenties in krapten. Een amendement-van Beresteyn, door de regeering overgenomen, strekte om van de belasting
vrij te stellen de openbare aankondigingen, gedaan door middel van
nieu wsbladen, en niet "dagbladen", zooals de regeering aanvankelijk
had voorgesteld 277 ). Lichtreclames vallen volgens de regeering onder
deze belasting. Overigens getuigt van haar geringe beteekenis het
feit, dat zij in 1932 slechts in één gemeente geheven werd '278) .
"Zoodra de wetgever zich bezig houdt met de bescherming van
den persoon, het individu door het toekennen van grond- en vrijneidsrechten beveiligt tegen aanranding der overheid van de persoonlijke vrijheid, moet hij er op bedacht zijn voor tijden van nood eene
uitzondering te maken. De noodzakelijkheid om die individueele
vrijheid in tijden van gevaar ter wille van het behoud van den staat
in te perken, heeft zich steeds en overal doen gevoelen, ook bij die
volken, die de vrijheid van den persoon als het hoogste goed beschouwden" 279). De mogelijkheid hiertoe is in ons land geregeld
in 1887 door de invoering van een nieuw artikel in de Grondwet,
artikel 187, luidende: " T ,er handhaving van de uit- of inwendige
veiligheid kan door of van wege den Koning elk gedeelte van het
grondgebied des Rijks in staat van oorlog of in staat van beleg
verklaard worden. De wet bepaalt de wijze waarop en de gevallen
waarin zulks geschieden kan en regelt de gevolgen.
274) Zie voor den druk, door het .zegelrecht uitgeoefend op De Nederlander van Groen van Prinsterer, Mr J. A. H. J. S. Bruins Slot. Een Christelijk
dagblad van voor tachtig jaren, in Op den uitkijk van 17 Jan. 1931, blz. 283 v.
Zoo zegt J. A. Wormser in Juli 1854 in een brief aan Groen van Prinsterer,
dat "het vrome volk" geen f 20.- o.m. aan zegelrecht betalen kan.
275) Dr Karl Bömer, Handbuch der Weltpresse, zweite Auflage, Berlin 1934,
blz. 238.
276) M. van Meerdervoort, t.a.p. , noemt op blz. 30, 77, 92, verschillende
bladen, welke sinds de afschaffing van het zegel dagelijks konden verschijnen.
277) J. W. A. C. van Loenen, De Gemeentewet en haar toepassing, tweede,
geheel herziene, druk, tweede deel, Alphen aan den Rijn 1934, blz. 1226.
278) Idem, blz. 1226 v.
279) Mr M.I.Prins, Staatsnoodrecht, Amsterdam 1911, blz. 160.
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.. Bij die regeling kan worden bepaald, dat de grondwettelijke
bevoegdheden van het burgerlijk gezag ten opzigte van de openbare
orde en de politie geheel of ten deele op het militair gezag overgaan,
en dat de burgerlijke overheden aan de militaire ondergeschikt
worden.
" Voor het geval van oorlog kan ook van art. 156, I ste lid,
worden afgeweken".
Buys schreef naar aanleiding van dit artikel o.m. : "Dat het zeer
bedenkelijk zijn kan het koninklijk recht zoover uit te breiden geef
ik dadelijk toe, maar het uitdrukkel ijk gebod, in de Grondwet opgenomen, dat de wet de gevallen moet aanwijzen waarin de Koning
van zijn recht gebruik kan maken, geeft dunkt mij al de vereischte
waarborgen en neemt dus ook al de bezwaren weg waartoe de onbestemde uitdrukking, in den aanhef van het artikel voorkomende,
zou kunnen aanleiding geven. Dat de wetgever het koninklijk recht
ook zou willen uitbreiden tot gevallen, waarin het in het belang
van de openbare veiligheid niet dringend gevorderd wordt, is toch
volstrekt onaannemelijk" 280 ). In de Wet ter uitvoering van artikel
187 van de Grondwet handelen de artikelen 18 en 37 over de drukpers ,281). H et eerste verklaart het militair gezag in den staat van
oorlog bevoegd, door middel van de drukpers of op andere wijze
berichten of opmerkingen betreffende militaire maatregelen bekend
te maken; het tweede maakt voor den staat van beleg censuur
mogelijk 282). Prins acht de opsomming in artikel 187 niet geheel
juist, "daar sommige vrijheidsrechten reeds zelf aan den wetgever
bevoegdheid verleen en tot het maken van afwijkingen ... " 283).
Aangezien het artikel echter de mogelijkheid tot het invoeren van
censuur opent, kunnen zijn woorden zeker geen betrekking hebben
op de drukpers, die dus niet ten overvloede wordt genoemd.
De noodzakelijkheid tot het mogelijk-maken van " den hier beMr J. T . Buys. De Grondwet, derde deel. Arnhem 1888. blz. 363.
Over deze artikelen Mr M . 1. Prins. t.a .p .• blz. 167 v. Ook blijft natuurlijk
b.v. artikel 98 van h et Wetboek van Strafrecht van kracht.
282) Het verschil tusschen den staat van oorlog en dien van beleg is. dat bij
de eerste de militaire autoriteiten overleg dienen te plegen met de burgerlijke
overheid. terwijl o.m. de vrijheid van drukpers ongerept blijft. Hier is het uiteraard
niet de plaats. de vraag onder de oogen te zien. of handhaving van dit onderscheid
wenschelijk is.
283) Mr M.I.Prins, t.a.p., blz. 166.
280)

281)
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doelden rechtstoestand" '284) kan moeilijk worden ontkend 285) .
Tijdens den Wereldoorlog is van de wet gebruik gemaakt. doordat
luitenant-generaal Van Terwisga. commandant van het veldleger.
op 9 Augustus 19 I 7 de uitgave van het "Eindhovensch Dagblad"
voor een week schorste. op grond van een artikel. voorkomend in
het nummer van 30 Juli I 9 I 7 ,286). Ook schijnt overwogen te zijn.
Amsterdam en Rotterdam in staat van beleg te verklaren. wat niet
zonder invloed zou zijn geblev~m op de pers 287) . Het aantal gevallen
is echter gering. vooral als men in aanmerking neemt. hoe vaak de
neutraliteit van de Nederlandsche pers van verschillende zijden op
de proef gesteld werd 288) .
Er kan hier herinnerd aan het feit . dat bij de mobilisatie in 19 14
een circulaire gezonden werd aan alle persorganen. waarin onder
verwijzing naar artikel 98 van het Wetboek van Strafrecht. een

Mr J. T. Buys. De Grondwet . derde deel. bl z . 361.
A . C. Josephus Jitta zegt in De Gro ene Amsterdammer van 5 Augustus
1933 . blz. I . na eraan herinnerd te hebben. dat bij den staat var( beleg de
burgerlijke besturen aan het militair gezag moeten gehoorzame n: " D ~t is geen
verzaking van de democratie. maar een tijdelijke aanpassing van de democratie
aan de gewijzigde omstandigheden".
André Tardieu, t .a.p., blz. 234 , schrijft. dat de censuur in den oorlog met andere
vereischten behoorde tot de noodzakelijkheden . die niemand heeft betwist, al geeft
hij elders (blz. 263) toe, dat door de censuur het volk den oorlog niet vo\1edig
heeft leeren kennen.
Dat overigens verschil van meening kan bestaan. in hoeverre bijzondere maa tregelen moeten worden toegepast. bewijst de motie. welke K. ter Laan op 12 Mei
1915 bij de Tweede Kamer indiende :
" De Kamer van oordeel. dat opzettelijke belemmering van het politieke leven
door militaire autoriteiten door den aard der buitengewone omstandigheden niet
geboden en dus ontoelaatbaar is,
noodigt den minister van Oorlog uit tot de betrokken autoriteiten een aanschrijving te richten. waarin wordt aangedrongen op de handhaving van het recht
van vereeniging en vergadering en op eerbiedigi ng van de vrije keuze van bladen
en geschriften bij de dienstplichtigen" . Over deze motie N. Bosboom. In moeilijke
omstandigheden. Augustus 19 I 4-M ei 19 I 7. Gorinchem 1933. blz. 312 v.
286) J. C. Sikkel Jr .• t .a.p" blz. 103.
287) N. Bosboom , t.a .p .• blz. 310;
Mr M. W. F. Treub, Oorlogstijd. Herinnering en en indrukken, HaarlemAmsterdam. tweede druk , 191 7. blz. 1 6.
2 88 ) Men zie b.v. Dr P . H . Ritter Jr .. De donkere poort, 's-Gravenhage z.d .•
eerste deel. blz. 118. 123.263 v., 332 V.; tweede deel. blz. 207 v .. 231 v.
Te begrijpen is. dat de bladen in de oorlogvoerende landen een aanmerkelijk
minder gemakkelijken tijd beleefden. V ergelijk over de censuur in Frankrijk Marcel
Berger et Paul Allard. Les Secrets de la Censure pendant la Guerre, Paris 1932.
284)

285)
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opsomming werd gegeven van de zaken. waarvan geheimhouding
gewenscht was 289).
Ten overvloede wordt meegedeeld. dat het Ministerie-Kuyper
wegens het indienen van voorstellen tot wijziging van de Wet op
de Posterijen werd beschuldigd van aanslagen op de vrijheid van
drukpers 290).
Sinds 1848 is het streven naar meer openbaarheid in staatszaken
zeker met kracht voortgezet. Ook thans nog gelden de woorden van
Mr J. Heemskerk Az.: " ... een groot voordeel van de nieuwe orde
van zaken sedert 1848 is de meer volkomen openbaarheid van al
wat het publiek belang raakt en als gevolg daarvan. dat de natie
meer hart heeft voor de instellingen. die zij meer dan vroeger kent
en die zij onder hare oogen heeft zien worden en groeijen" 291) .
Een belangrijk deel van deze openbaarheid mag zeker op de creditzijde der pers worden geschreven.
De wettelijke regeling van de drukpers is dus deze. dat de vrijheid
is neergelegd in artikel 7 van de Grondwet. luidende: .. Niemand
heeft voorafgaand verlof noodig. om door de drukpers gedachten of
gevoelens te openbaren. behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet". In zijn arrest van 3 December 1852 292) overwoog
de Hooge Raad. dat de stelling onjuist is. "dat door het woord wet,
in art. 8 (thans 7) der Grondwet. die Grondwet zelve en niet de
gewone wet zoude zijn bedoeld". Deze uitspraak zal niet betwist
worden. Een andere vraag is. of de Grondwet. door te spreken van
"wet" niet het bezit van een speciale perswet wil bevorderen. Dit
bezit is in de practijk echter niet noodzakelijk gebleken, tenzij dan.
wanneer nu en dan de vraag beantwoord moest worden. of een
bepaald artikel ook gelding had. waar het betrof kwesties inzake de
pers 293) .
De verantwoordelijkheid. in artikel 7 genoemd. is zoowel burgerrechtelijk als strafrechtelijk, en is geregeld o.a. in de artikelen 1408 v.
289) N. Bosboorn, t.a.p., blz. 7.

Vergelijk Mr A. Anema en Mr J. Limburg, Het Ministerie-Kuyper, in
Pro en Contra, Baarn 1 905, blz. 2, 29 .
291) Mr J. Heemskerk Az., t.a.p., blz. 195.
292) Weekblad van het Regt, No. 1462.
293) Bijvoorbeeld artikel 94 Strafvordering, ingeval van beslaglegging. Hierover
het Algemeen Handelsblad van 8 J uH 1934, Ochtendblad, dat bevestigend antwoordt.
!lBO)
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van het Burgerlijk Wetboek, de artikelen 53 v., 98 , I I I V., 13 I V.,
240, 261 v., 418 v. van het Wetboek van Strafrecht 294). Vermelding verdienen, in verband met de in het volgend hoofdstuk te
behandelen jurisprudentie op artikel 7. de woorden, door Minister
van Houten in de Tweede Kamer-zitting van 9 December 1895
gesproken. Hij zeide toen namelijk: " Verwijzing naar de wet heeft
in de Grondwet eene vaststaande beteekenis; overal waar regeling
bij de wet voor eenig onderwerp geëischt wordt, beteekent dit, dat
er geene regelingen mogen getroffen worden bij Koninklijke besluiten
of bij verordeningen van plaatselijke autoriteiten". Het gold hier
de vraag. of gemeentelijke verordeningen in de materie van de druk pers ingevolge het huidige artikel 168 van de Gemeentewet verbindende kracht bezitten. We zullen het antwoord nader bezien,
door de rechterlijke colleges op deze vraag gegeven.

294) Hiernaast kan b.v. genoemd worden de Wet tot bescherming van de
openbare orde.
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HOOFDSTUK 111.

DE BETEEKENIS VAN HET GRONDWETS~
ARTIKEL OVER DE DRUKPERS.
Aan de hand van de jurisprudentie de beteekenis nagaande van het
grondwettelijk artikel over de drukpers, komt men al spoedig tot de
ontdekking, dat meestal. wanneer de rechter een interpretatie van
het artikel had te geven, het gevallen betrof van gemeentelijke verordeningen, uitgevaardigd ingevolge artikel 168 (oud 135) van de
Gemeentewet. Daarnaast komt een geval voor, dat de vraag beantwoord diende te worden, of beslag op drukpersen en ander
materiaal. hieraan nauw verwant, te rijmen is met de vrijheid,
zooals deze grondwettelijk is gewaarborgd.
Zoo het recht op vrije colportage al niet behoort tot het recht op
een vrije pers in engeren zin, toch is dit recht zeker niet te scheiden
van de vrije pers, eenigszins ruimer opgevat. We zullen zien, dat de
rechterlijke macht het " openbaren", waarvan artikel 7 der Grondwet spreekt, niet door bepaalde grenzen, die immers het karakter
zouden dragen van willekeur. heeft willen beperken. Terecht is opgemerkt. dat men door een algemeen colportageverbod aan de drukpers een gedeelte, misschien wel een belangrijk gedeelte. van haar
verspreidingsgebied ontneemt 1).
Vrijheid van drukpers omvat zoowel vervaardigen als verspreiden 2). Het eerste zou geen zin hebben. wanneer het tweede niet was
toegestaan. Wordt de colportage. als onderdeel van de verspreiding,
verboden, dan is tevens de waarborg voor de overige vrijheid van

1) (Dr J. W.) N(oteboom) , in Antirevolutionaire Staatkunde van September
1936. blz. 415 . Anders J. G. West ra van Holthe, De Gemeentebesturen tegenover
de artikelen 7 en 9 van de Grondwet. Leiden 1893 . blz. 28.
2) Zoo oo~ A . C. Josephus Jitta, Vrijheid van drukpers. in De Groene
Amsterdammer van ToMaart 1934. blz. I . die zich elders evenwel verzet tegen
een al te ruim colportagerecht. (Grondwetsherziening . in De Groene Amsterdammer
van 16 November 1935. blz. 2.) Hierop komen we nader terug.
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verspreiding verloren 3). Deze opmerkingen maken we intusschen
hier slechts, om te doen uitkomen, dat vrijheid van drukpers en
colportage geen begrippen zijn, welke los van elkaar staan.
De Kantonrechter te 's Gravenhage, die te beslissen kreeg over
artikel 1 Ia van de Algemeene Politieverordening voor 's Gravenhage, luidende : " Het is verboden zonder vergunning van den burgemeester geschreven of gedrukte stukken op de openbare straat aan
te kondigen, te venten, te verspreiden of te koop aan te bieden",
overwoog op I 7 Maart 18924),
" I. dat de Grondwet geene preventieve maatregelen, maar slechts
repressieve maatregelen toelaat ten aanzien van de openbaarmaking
van gedrukte stukken, en 2 . dat die repressieve maatregelen alleen
vastgesteld kunnen worden bij de wet;
" dat dus de Gemeentebesturen in het algemeen onbevoegd zijn
om ten aanzien van de openbaarmaking en daaronder zal zeker
moeten worden begrepen openbare aankondiging en openbare verspreiding van gedrukte stukken, bepalingen vast te stellen en speciaalom te dien aanzien preventieve maatregelen te nemen gelijk bij
art. 1 1 a voormeld zijn genomen;
" dat dit artikel dus als in strijd ,met art. 7 der Grondwet bindende kracht mist".
Op 30 Mei 18925) overwoog de Arr.-Rechtbank te 's Gravenhage ten aanzien van hetzelfde artikel in de Haagsche Politieverordening,
" dat dit voorschrift van art. 1 Ia geen inbreuk maakt op het
beginsel der vrijheid van drukpers, in art. 7 der Grondwet gewaarborgd;
"dat daarbij geene censuur op de drukpers wordt ingesteld, noch
de vrijheid om zonder voorafgaand verlof, gedachten of gevoelens
door de drukpers te openbaren, wordt aangerand;
,,(0 . toch) dat ieder vrij blijft zijne denkbeelden door de drukpers te verkondigen, doch hij alleen bij het venten en verspreiden
3) G. A. van Hamel. Inleiding tot de studie van h et Nederlandsche strafrecht.
vierde druk. bijgewerkt door Mr J. V. van Dijek . Haarlem-'s-Gravenhage 1927.
blz. 427. merkt op : .. Een volstrekt verbod van verspreiding van gedrukte stukken.
op den openbaren weg zonder vergunning van de overheid. ware ongrondwettige
preventie . . . . "
4) W. v. h. R .. No. 6153 .
5) W. v. h. R .• No. 6187.
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van drukwerken op de openbare straat zich moet gedragen naar de
maatregelen en voorschriften door de bevoegde macht, den gemeentewetgever, vastgesteld tot handhaving van het onbelemmerd
verkeer en de openbare orde op de straat, en de gemeenteraad bevoegd is de beoordeeling, of dat venten en verspreiden, in ieder
gegeven geval aan den burgemeester over te laten, en het gebruik der
openbare straat tot dat doel van de vergunning des burgemeesters
afhankelijkheid te stellen;
" (0. ) dat art. 11 a der Algemeene Politieverordening voor 's Gravenhage. derhalve niet in strijd is met art. 7 der Grondwet, en als
door de bevoegde macht uitgevaardigd verbindende kracht heeft.
zoodat de bewezen feiten behooren te worden gequalificeerd als de
overtreding van het te 's Gravenhage onder vergunning van den
burgemeester op de openbare straat verspreiden van gedrukte
stukken".
Geroepen tot een beslissing in hetzelfde geval overwoog de Hooge
Raad op 7 November 18926),
"dat de strafwetgevende bevoegdheid, den gemeenteraden in het
algemeen toegekend bij art. 135 in verband met de artt. 161 en 162
der Gemeentewet, eene noodwendige beperking vindt in de bijzondere voorschriften der Grondwet. die bij alle strafwetten en strafverordeningen, in het belang der openbare orde. zedelijkheid en
gezondheid vastgesteld, moeten worden in acht genomen;
" dat derhalve de vraag, of het door den kantonrechter in deze zaak
uitgesproken ontslag van rechtsvervolging al dan niet is gerechtvaardigd, haar antwoord moet vinden in de overweging, of art. 1 1 a der
Alg. Pol. Verord. voor ' s Gravenhage al dan niet is in strijd met
art. 7 der Grondwet".
Inzake dit artikel 7 overwoog de Hooge Raad ,
"dat daardoor niet alleen wordt uitgesloten de censuur. noodig
ter verkrijging van het verlof om een tot openbaarmaking bestemd
geschrift te drukken of te doen drukken , maar evenzeer het " voorafgaand verlof' van het openbaar gezag om een gedrukt geschrift,
en bijgevolg wat daarin is gedrukt, door het te verspreiden, openlijk
ten toon te stellen of aan te slaan of wel door eenig ander middel
openbaar te maken; onverminderd de bevoegdheid van den gemeentelijken wetgever om de verspreiding van een gedrukt geschrift op
6) W . v. h. R .. No. 6259.

107

de openbare straat, zonder haar in het algemeen te verbieden of van
een voorafgaand verlof der overheid afhankelijk te stellen, te onderwerpen aan voorschriften in het belang der openbare orde, bepaaldelijk ter beveiliging van het openbaar verkeer;
"dat derhalve met de Grondwet in strijd is art. I Ia der Alg. Pol.
Verord. voor 's Gravenhage, houdende volstrekt verbod om, zonder
vergunning van den burgemeester, gedrukte stukken op de openbare straat aan te kondigen, te venten, te verspreiden of te koop aan
te bieden; zood at dit art. verbindende kracht mist;
,,(0.) dat hiertegen te vergeefs zoude worden aangevoerd, dat,
waar de Pol. Verord . de openbaarmaking van gedrukte stukken door
bepaalde middelen op de openbare straat afhankelijk stelt van voorafgaand verlof van den burgemeester, de openbaarmaking zonder
zoodanig verlof kan plaats hebben elders of wel door andere middelen, zoodat zij uit kracht der Pol. Verord. niet geheel kan worden
belet;
" dat toch, waar de Grondwet in zeer algemeene termen verbiedt
de openbaarmaking van gedachten of gevoelens door de drukpers
afhankelijk te stellen van een voorafgaand verlof, dat verbod geldt
voor alle middelen van openbaarmaking zoowel op de openbare,
voor ieder toegankelijke straat als op alle andere plaatsen;
" dat dan ook, nam men het tegendeel in strijd met de duidelijke
en algemeene woorden der Grondwet aan, niets gemakkelijker zoude
vallen dan het grondwettelijk voorschrift door verschillende bepalingen in rijkswetten en gemeenteverordeningen, ieder op zich zelve
beperkt tot enkele daarbij aangewezen middelen van openbaarmakig, geheel te verijdelen".
De overweging van den Kantonrechter te 's Gravenhage, " dat de
Grondwet geene preventieve maatregelen, maar slechts repressieve
maatregelen toelaat ten aanzien van de openbaarmaking van gedrukte stukken" , wordt niet bestreden. Hierin komen gezaghebbende
schrijvers, waar zij op andere punten verdeeld mogen zijn, overeen 7) . Deze vrede kan niet bewaard worden bij de overweging van
7) Mr J. Heemskerk Az .. t.a .p .. blz. 20;
Mr J. T. Buys. De Grondwet. Toelichting en kritiek , eerste deel. blz. 58;
Mr D . Simons. t.a .p .. blz. 97 v.;
Jhr. Mr A. F. de Savornin Lohman, Onze Constitutie, tweede, bijgewerkte
uitgave, Utrecht 19°7, blz . 34 I ;
Mr LEd. Lenting, t.a.p., blz. 38 noot;
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den Kantonrechter. "dat die repressieve maatregelen alleen vastgesteld kunnen worden bij de wet". en hetgeen daarop volgt. Om deze
woorden ten volle recht te doen wedervaren grijpen we even vooruit
naar een Koninklijk Besluit van 21 December 1894. Staatsblad 237.
waarbij wegens strijd met de wet vernietigd werd een besluit van
den Raad der gemeente Nijmegen. dd. 16 Juni 1894, No. 4, tot
wijziging van artikel 5 der Algemeene Politieverordening voor die
gemeente. tot welke vernietiging de overweging leidde.
"dat bij gemeld raadsbesluit aan bedoeld art 5 sub lito m.m. is
toegevoegd het verbod. om "op de straten. in het belang der openbare orde, bepaaldelijk ter beveiliging van het openbaar verkeer en
in het belang der huishouding van de gemeente, op de marktdagen
Maandag en Dinsdag tusschen tien uur des voormiddags en tien uur
des namiddags. geschreven of gedrukte stukken aan te kondigen. te
verspreiden. te venten of te koop aan te bieden" ;
"dat deze bepaling niet strekt om te waken tegen stoornis van
orde door venters, in welk geval het onverschillig zou zijn, welke
voorwerpen door hen werden gevent. maar bepaaldelijk betreft de
wijze. waarop geschreven of gedrukte stukken ter algemeene kennis
worden gebracht;
"dat. aangezien het recht om door de drukpers gedachten of gevoelens te openbaren in art. 7 der Grondwet gewaarborgd wordt,
behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet. het nemen
van alle maatregelen, die binnen de perken van dat grondwetsartikel
ten aanzien van het drukken en verspreiden van geschriften kunnen
worden genomen. eene zaak is van algemeen Rijksbelang ;
"dat art. 150 der Gemeentewet voorschrijft, dat de plaatselijke
verordeningen niet mogen treden in hetgeen van algemeen Rijksbelang is ;
"dat dus voormeld raadsbesluit van Nijmegen betreffende het
aankondigen, verspreiden, venten of te koop bieden van geschriften
en gedrukte stukken in strijd is met art. 150 Gemeentewet".
Dit Koninklijk Besluit werd op 30 Augustus 1895 8) door een
tweede van gelijke strekking gevolgd. Daarbij werd artikel 26a der

Mr R . Kranenburg, t.a.p., tweede deel. blz. 445;
Mr W. P . J . Pompe. t.a.p .. blz. 338.
8) W . v. b. R .. No. 6696.
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Alg. Pol. Verord. voor de gemeente Tilburg vernietigd wegens
strijd met de wet, na overweging,
"dat bij gemeld artikel wordt verboden "aankondigingen of
andere geschreven of gedrukte stukken, geen gewone handelsberichten, bekendmakingen van verkoopingen of verhuringen zijnde,
zonder vergunning van de burgemeester op openbare plaatsen aan
te plakken, vast te hechten, te venten, te verspreiden of te koop aan
te bieden";
"dat, aangezien art. 7 der Grondwet het recht waarborgt, om
door de drukpers gedachten of gevoelens te openbaren, behoudens
ieders verantwoordelijkheid voor de wet, het nemen van alle maatregelen, die binnen de grenzen van dat grondwetsartikel ten aanzien van het drukken en verspreiden genomen kunnen worden, eene
zaak is van algemeen Rijksbelang ;
"dat art. ISO der Gemeentewet voorschrijft, dat plaatselijke verordeningen niet mogen treden in hetgeen van algemeen Rijksbelang is;
"dat dus voormeld artikel der algemeene politieverordening voor
de gemeente Tilburg in strijd is met art. ISO der Gemeentewet".
Terwijl we van de beslissing, door den raad te Nijmegen genomen,
de doelmatigheid laten rusten, aangezien, hetgeen het K. B. ten
onrechte wel deed, het in abstracto niet is uit te maken, of het
inderdaad onverschillig is, welke voorwerpen worden gevent, betwijfelen we, of het 'te berde brengen van artikel ISO (thans artikel
193) in dit geval juist mag worden genoemd. Bedacht moet worden,
dat het aanvoeren van dit artikel eerst met eenigen zin kon geschieden, ingeval het in de bedoeling lag, directelijk de persvrijheid
nader te regelen, en niet ingeval het betreft maatregelen tot handhaving van de openbare orde. Bovendien is het niet duidelijk, hetgeen onder "Rijksbelang" wordt verstaan, zoodat men zich in dubiis
beter kan conformeeren aan de toch altijd nog iets duidelijker bewoordingen van artikel 168 der Gemeentewet. Het ware niet zonder
reden, zoo de wetgever het maken van verordeningen op het venten
enz. afhankelijk wilde stellen van plaatselijke toestanden.
1Ierugkomend op de woorden van den Haagschen Kantonrechter,
"dat die repressieve maatregelen alleen vastgesteld kunnen worden
bij de wet" , zijn we van meening, dat hieruit niet de conclusie mag
worden getrokken, dat gemeentebesturen niet de bevoegdheid zouden
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bezitten, in het belang van de orde bepaalde maatregelen te treffen,
welke niet het karakter dragen van bewust in te gaan tegen de
grondwettelijk-gewaarborgde persvrijheid. In het geval van artikel
1 1 a van de Algemeene Politieverordening voor 's Gravenhage moest
voor elke verspreiding toestemming verkregen worden van den burgemeester. De overweging van de Arr.-Rechtbank, "dat daarbij
geene censuur op de drukpers wordt ingesteld", kan moeilijk worden
staande gehouden 9) .
Blijkens het geciteerde arrest heeft de Hooge Raad van artikel 7
der Grondwet een ruime opvatting. Hij vat hieronder niet alleen
het drukken, maar evenzeer het verspreiden. Op deze meening is
eritiek geoefend door Mr H. Vos 10). Hij acht haar te zijn in strijd
met de geschiedenis en met de woorden van artikel 7. Wat de geschiedenis betreft, wijst hij erop, dat in 18 I 5 slechts "prealabele
censure" werd verboden, althans volgens de Kamerdiscussies, en wat
de woorden aangaat, het artikel spreekt van "door de drukpers te
openbaren" .
Een beroep op hetgeen in I 8 I 5 gesproken werd, kan niet geheel
overtuigen. Gaat men immers daarnaar te rade, dan moet men
tevens bedenken, dat het artikel toen, geplaatst als het werd in het
hoofdstuk van het onderwijs, wel een zeer beperkte strekking kreeg,
beperkter dan men zelf blijkbaar wilde, gezien het veelvuldig verband, waarin het na I 8 I 5 werd aangevoerd. De betwistbare wijze,
waarop men aan dit artikel in de Grondwet een plaats gaf, behoeft,
al stemt zij tot voorzichtigheid bij de verdere beoordeeling, er nog
9) We maakten reeds melding van het oordeel van Prof. Kranenburg over deze
aangelegenheid. Op gelijke wijze uitte zich Mr T. Sybenga, De Grondwet van
1887 toegelicht, zesde, bijgewerkte uitgave, 's-Gravenhage 1921. blz. 50;
" .. . . niet te ontkennen is het, dat eene bepaling die de publicatie van eenig
stuk. het moge dan zijn in het belang der openbare orde. doet afhangen van het
verlof van den Burgemeester. medebrengt. dat het meer of minder bemoeilijken
der publicatie afhankelijk kan wezen van zijn oordeel omtrent den inhoud van
ieder stuk afzonderlijk; censuur, zij het ook in ruimeren zin". In denzelfden trant
Jhr. Mr A. F . de Savornin Lohman. t.a .p .. blz. 343 .
10) Overzicht van Rechterlijke Beslissingen betreFFende Publiek Recht in Nederland, in Themis 1894. blz. 402 v. Ook geeft hij van zijn meening blijk b.V. in
het artikel Art. 7 der Grondwet. in Weekblad voor Gemeentebelangen van 28
Februari 1936 . Op zijn beschouwing werd critiek geoefend in W. v. h. R .•
No. 6589.
Evenals Mr Vos oordeelt over artikel 7 Mr J. T. Buys. De Grondwet. Toelichting en critiek, eerste deel. blz. 58 ; J. G. West ra van Holthe. t.a.p .. blz. 16 v.
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niet toe te leiden, de woordkeus zelf onjuist te achten. En zulks
omdat reeds in het befaamde Koninklijk Besluit van 18 14
de censuur" willekeurig" wordt genoemd. Uit deze aanduiding blijkt,
dat men censuur hier opvatte in den beperkten, naar we meenen,
eenig juisten zin, namelijk van voorafgaand onderzoek, dat tot
verlof kan leiden, en niet het voorafgaand verlof zelf, dat immers
zonder onderzoek kan worden verleend. Aangezien echter in de
practijk deze afscheiding van de beide beteekenissen niet voldoende
gewaarborgd is en langs dezen weg censuur in eigenlijken zin niet
afdoende kan worden gekeerd, hetgeen de wetgever toch wil, is het
in overeenstemming met de klaarblijkelijke bedoeling van de wet, als
het begrip censuur in ruimeren zin genomen wordt. We zagen reeds,
dat de rechterlijke macht eveneens deze methode volgt.
Al eerder hebben we aangetoond, dat het Koninklijk Besluit van
1814 enkele zwakke punten vertoont en historisch onbetrouwbaar
is. Dit noopt meer dan ooit tot opmerkzaamheid, waar het geldt,
conclusies uit de formuleering te trekken. Het mag betwijfeld
worden, of deze formuleering. door de "willekeurige censuur" met
name te noemen, daardoor deze van alle andere maatregelen heeft
willen afzonderen. En wat de besprekingen in 1 8 1 5 aangaat, waarvan we in het historisch overzicht melding maakten, krijgt men
veeleer den indruk, dat de "prealabele censure" uitsluitend hierom
met name wordt genoemd, omdat in de Zuidelijke Nederlanden de
bezwaren van dezen maatregel maar al te zeer waren ondervonden.
Ook hier volgt uit niets, dat met elk ander middel, dat tegen de
pers kon worden gebezigd, genoegen moest worden genomen. Aangezien alles doet vermoeden, dat men de drukpersvrijheid zooveel
mogelijk 'g rondwettelijk wilde waarborgen, met het gevolg. dat de
spoedig uitgevaardigde strafwetten, die zich toch van voorafgaand
onderzoek onthielden, verzet uitlokten, maar dat men het artikel
in de Grondwet zelf steeds in wez.-;n ongerept liet, is het niet gewaagd, om ondanks het feit, dat de "prealabele censure" , trouwens
JIlin of meer toevallig, met name werd genoemd, aan het grondwettelijk artikel om historische redenen ruimeren zin te verleenen.
Het tweede argument van Mr Vos betreft de woorden "door de
drukpers te openbaren" . Nog afgezien van de beperking, welke
naar hij zegt in het "door de drukpers" ligt, behoort volgens hem
temel~r,
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tot het essentiëele van het openbaren niet het te koop loopen op de
openbare straat.
Inzake dit punt kan de geschiedenis van het tot stand komen van
het artikel niet het minste uitsluitsel geven. Duidelijk is intusschen.
dat de nadruk niet moet vallen op de woorden "door de drukpers".
maar op het woord "openbaren". De drukpers is waarschijnlijk met
name genoemd. omdat dit nu eenmaal het algemeen-gangbare middel
is. om gedachten en gevoelens in eersten aanleg openbaar te
maken 11). De woorden van het artikel moet men niet zoo uitleggen. dat slechts de vrijheid van drukken gewaarborgd wordt.
aangezien het artikel dan volkomen zinloos zou zijn. Overigens is
een grenslijn. die het te koop aanbieden van het verspreiden in
engeren zin wil uitsluiten. niet van willekeur vrij te pleiten. Het
essentiëele van het openbaren is een onomschrijfbaar begrip. Om
deze rêdenen meenen we. dat het de voorkeur verdient. ons aan te
sluiten bij de overwegingen van den Hoogen Raad. neergelegd in
het arrest van 7 November 1892. al toont het bovenstaande wel
aan. dat dit college met zijn aanduiding van de bewoordingen van
dit artikel als "duidelijk" iets voorbarig is geweest.
Ook in zijn arrest van 23 Maart 1896 1:2) gaf de Hooge Raad
een ruime uitlegging aan het "openbaren" van artikel 7. Hij overwoog toen namelijk •
. dat het middel van cassatie (ook) niet wordt goedgemaakt door
de bewering. dat een verbod om "te venten" niet kan worden beschouwd als een volstrekt verbod van verspreiden. daar eerstgemeld
verbod het openbaren door "het verspreiden om niet" onaangetast
laat;
"dat toch waar de Grondwet in algemeene termen verbiedt de
openbaarmaking van gedachten of gevoelens door de drukpers afhankelijk te stellen van een voorafgaand verlof. dat verbod geldt
voor alle middelen van openbaarmaking zoowel op den openbaren
weg als op alle andere plaatsen".
Op 1 Februari 189713) overwoog de Hooge Raad.
"dat de Gemeenteraad ingevolge art. 135 der Gemeentewet bevoegd is. die handelingen te verbieden. welke de openbare orde beInzake het tooneel gelden andere bepalingen.
12) W. v. h. R .. No. 6783 .
13) W . v. h . R .. No. 69:l8 .

11)
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dreigen, en, bevindende dat wel het luid. roepen of schreeuwen de
openbare orde in gevaar brengt bij het venten van gedrukte stukken,
doch niet bij het venten van andere koopwaren, ook bevoegd is, het
luid roepen of schreeuwen alleen in het eerstgenoemde geval te verbieden en in zoover onderscheid kon maken, niet tusschen personen,
maar tusschen handelingen, onverschillig door welke personen zij
zijn gepleegd;
"dat de Hooge Raad zich ten aanzien der bewering, dat de verordening in strijd is met art. 7 der Grondwet, vereenigt met hetgeen
de kantonrechter daaromtrent heeft overwogen: "dat art. 7 der
Grondwet de bevoegdheid van den gemeentelijken wetgever om de
verspreiding van gedrukte stukken enz. op den openbaren weg te
onderwerpen aan voorschriften in het belang der openbare orde,
bepaaldelijk ter beveiliging van het openbaar verkeer, onaangetast
laat" .
De Hooge Raad blijft dus in deze arresten bij zijn opvatting:
eenerzijds een ruime interpretatie van het grondwettelijk artikel. en
anderzijds bevoegdheid voor den gemeentelijken wetgever, om verordeningen te maken in het belang van de openbare orde. In gelijken zin oordeelde de Hooge Raad op 1 November 1897 '1 4),
5 December 189815), de Kantonrechter te Groningen op 5 Februari
190216), de Hooge Raad op 26 Mei 190217).
Op 3 Maart 1902 18 ) overwoog de Kantonrechter te Tilburg
inzake artikel 26a der Alg. Politieverordening voor de gemeente
Tilburg, verbiedende "aan anderen, dan die daartoe door Burgemeester en Wethouders zijn aangesteld, biljetten, drukwerken of
geschriften op plaatsen aan of langs de openbare straat aan te plakken of vast te hechten" ,
"dat art. 7 der Grondwet met het beschermen der openbaarmaking van gedachten en gevoelens op het oog heeft de vrijheid te
verzekeren voor het uiten van elke bijzondere opvatting, in staatkunde, op sociaal, godsdienstig of eenig algemeen gebied, maar niet
bekendmakingen die een bijzonder beroep of bedrijf betreffen, zoo-

14)

15)
16)
17)

18)
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dat het gewraakte art. 26 der tegenwoordige Tilburgsche politieverordening van kracht is".
Op 23 Juni 190219) kreeg de Hooge Raad over dit geval te
beslissen. Hij overwoog toen,
.. dat bij het middel wordt betwist de verbindende kracht van
dit verbod als in strijd met art. 7 der Grondwet, waaruit volgt, dat
de openbaring van gedachten of gevoelens door middel der drukpers
niet van een voorafgaand verlof der Overheid mag worden afhankelijk gesteld :
.. (0. daaromtrent,) dat aankondigingen van verkoopingen uit
haar aard , waar, zooals hier, het tegendeel niet blijkt, niet behooren
tot die voortbrengselen der drukpers, waardoor volgens de uitdrukking der Grondwet gedachten of gevoelens worden geopenbaard:
.. dat alzoo art. 26a der Alg. Pol. Verord. voor de gemeente
Tilburg, in zoover het bij het bestreden vonnis is toegepast, niet in
strijd is met art. 7 der Grondwet".
Op dit arrest is zoowel toejuiching als critiek gevolgd 20) , en naar
we meenen, de laatste met meer reden dan de eerste. Inderdaad is
het vrij bedenkelijk, te onderscheiden, zooals de Hooge Raad deed,
tusschen drukwerken. waarin wel, en drukwerken, waarin niet gedachten of gevoelens zijn uitgedrukt. De Kantonrechter gaat in zijn
onderscheiding nog verder. We zijn van oordeel, dat door haar
woordkeus de Grondwet het terrein onbegrensd wilde laten. Trouwens, welke maatstaf zou men aan moeten leggen? Zijn aankondigingen van verkoopingen niet uitingen van gedachten of gevoelens?
Op 27 October 1902 :21) gaf de Hooge Raad een uitspraak over
een gemeentelijke verordening, waarbij het schreeuwen verboden
19) W. v. h. R ., No. 7820.
20) (Mr J. W.) N(oteboom) schrijft in Antirevolutionaire Staatkunde, vijfde
jaargang, 1929, blz. 503, naar aanleiding van deze uitspraak : " Die opvatting
komt ons juist voor en ze beantwoordt o.i. aan hetgeen men in het maatschappelijk
leven onder het openbaren van gedachten of gevoelens verstaat".
Anders Mr D. Spanjaard in W. v. h. R .. No. 7809, die erop wijst, dat dit
arrest het wederinvoeren van censuur mogelijk maakt. Ook Mr T. Sybenga, t.a.p ..
blz. 52, is met het arrest weinig tevreden.
Dat intusschen de Hooge Raad , als hij onderscheidt, het begrip "gedachten of
gevoelens" niet geheel en al beperkt opvat, blijkt uit zijn arrest van 8 Maart 19 I 5,
W. v. h. R .. No. 9797, waarin hij overwoog, dat prentbriefkaarten ook onder
gedrukte stukken zijn te rangschikken, " daar deze juist dienen om daarin gedachten
en gevoelens te openbaren".
21) W. v. h. R. , No. 7825.
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werd. Hierin werd hij zijn eerder gepubliceerde opvattingen niet
ontrouw, evenmin als in de arresten van 2 Juli 1903 22), 20 No~
vember 1905 23),4 April 191024). 18 April 191025).
Het laatste arrest is nadere vermelding waard. De Hooge Raad
kreeg daarbij te beslissen over artikel 32 der Verordening op de
straatpolitie der gemeente Maastricht, vastgesteld op 2 I Maart 1908,
luidende: " Wanneer het venten op den openbaren weg of aan de
huizen aanleiding geeft tot volksoploopen, ongeregeldheden of
overlast voor de ingezetenen, zijn de venters verplicht op de eerste
aanmaning van we ge de politie het venten te staken".
De Hoog Raad overwoog toen,
"dat het (tweede) middel blijkens de toelichting, in hoofdzaak
hierop berust, dat eene uitlegging van voormeld art. 32, als door
de Rechtbank en het Hof daarvan gegeven, de mogelijkheid opent
om het venten van geschriften op den openbaren weg geheel te
beletten, waardoor het daarin vervatte voorschrift een bedekten en
ongeoorloofden aanslag zoude inhouden tegen de rechten gewaar~
borgd bij de artt. 7 en 167 der Grondwet, zoodat dit art. 32 als
strijdende met de Grondwet, door den rechter niet verbindend had
behooren te worden verklaard;
" (0. dienaangaande, ) dat onder het venten in art. 32 bedoeld,
ook is begrepen het venten van gedrukte geschriften, en de verplich~
ting om het venten onder bepaalde omstandigheden te staken, alzoo
ook inhoudt een verbod om met het venten van zoodanige geschrif~
ten bij het aanwezig zijn van die omstandigheden voort te gaan;
"dat evenwel ten onrechte is beweerd, dat daarom gemeld art. 32
zoude zijn in strijd met de bepalingen van de artt. 7 en 167 der
Grondwet;
"dat toch de bij die artikelen gewaarborgde rechten door het voor~
melde met strafbepaling bekrachtigde voorschrift van art. 32, noch
geheel. noch gedeeltelijk worden ontnomen, nu dit artikel. alleen
in het geval dat het venten op den openbaren weg of aan de huizen
tot orde~ en rustverstoring aanleiding geeft, de verplichting oplegt
om op last der politie gegeven met het oog op de eischen van de
22) W. v. h. R .. No. 7936.
23) W. v. h. R., No. 8298.
24) W. V. h . R .. No. 9018 .
25) W. v. h. R., No. 9027.
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oogenblikkelijk verstoorde openbare orde tijdelijk aldaar het venten
te staken, maar overigens onaangetast laat de vrijheid om gedrukte
geschriften op elke andere plaats en op elke andere wijze, en zonder
voorafgaand verlof openlijk te verspreiden, en ook aan niemand
eenige belemmering in den weg legt om zijne godsdienstige gevoelens vrijelijk te belijden".
De Hooge Raad handhaafde zijn standpunt, eerder uiteengezet,
op 13 Juni 1910 26). Van zijn ruime opvatting inzake "openbaren"
getuigde ook zijn arrest van 29 Juni 191027), toen hij omtrent
artikel 33 van de Algemeene Politieverordening der gemeente Hilversum, voorzoover hier van toepassing luidende: "Het is verboden
op of aan den openbaren weg den inhoud van eenig gedrukt of
geschreven stuk volledig of verkort, ' t zij met de bewoordingen van
dat stuk of in andere bewoordingen bekend te maken", overwoog,
"dat dit artikel niet inhoudt zoodanige voorschriften omtrent de
verspreiding van gedrukte of geschreven stukken op of aan den
openbaren weg, als de gemeentewetgever krachtens art. r 3 5 Gemeentewet in verband met art. 144 Grondwet bevoegd is, in het
belang der openbare orde vast te stellen, maar onvoorwaardelijk
verbiedt den inhoud van dergelijke stukken op welke wijze ook te
Hilversum op of aan den openbaren weg bekend te maken;
"dat het artikel daardoor rechtstreeks in strijd komt met art. 7
Grondwet, vermits met de daarin gewaarborgde vrijheid om door
de drukpers gedachten of gevoelens te openbaren, zoodanig onvoorwaardelijk verbod niet is overeen te brengen;
"dat de toegepaste verbodsbepaling derhalve mist bindende kracht
en de Rechtbank door desondanks op grond van die bepaling den
requirant te veroordeelen, art 7 Grondwet heeft geschonden" .
We zijn van meening, dat de Hooge Raad in dit arrest te ver gaat.
Het karakter van drukwerk brengt nu eenmaal met zich, dat het
wordt verspreid, niet dat het wordt gedeclameerd. Tusschen spreken
en schreeuwen, waarvan het verbod meermalen is goedgekeurd, ligt
niet een nauwkeurig te omschrijven grens, en zoo deze grens bestaat, ,is zij niet van principiëelen aard 28) .
26)

W. v. b. R., No. 9 0 52.

27) W. v. b . R., No. 9062.
28) Het gaat intusschen te ver, om met Dr J. W. Noteboom, De Grondwetsherziening, in Antirevolutionaire Staatkunde van Januari 1937, blz. 19 v., te
zeggen, dat er met dit arrest een kentering kwam in de opvatting van den Hoogen
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Het eerder uiteengezette standpunt van den Hoogen Raad bleef
bewaard op 2 October 191629), 28 Juni 192030), 5 November
192831), 24 October 193232), terwijl het ook wordt gevonden
in de overwegingen van den president van de Arr.-Rechtbank te
Rotterdam in het vonnis van 10 September 1928 33) en in het
vonnis van den Kantonrechter te Nijmegen van 5 April 1933 34) .
Vermeldenswaard, hoewel niet van veel belang, is de weg, langs
verschillende rechterlijke colleges afgelegd door artikel 44 van de
Algemeene Politieverordening van 1910 voor de gemeente Zaandam , zooals .die verordening bij besluit van den Raad dier gemeente
van 17 Augustus 1933 is gewijzigd, welk artikel sindsdien luidt:
"Het is verboden gedrukte of geschreven stukken of afbeeldingen om
niet te koop aan te bieden, het koopen of de kennisneming daarvan
aan te bevelen of de inhoud daarvan gehe€l of gedeeltelijk bekend te
maken op de door burgemeester en wethouders in een door hen af
te kondigen besluit aan te wijzen openbare w€gen of gedeelten van
openbare wegen op de in dit besluit te bepalen dagen en uren".
De Kantonrechter te Zaandam achtte het artikel niet verbindend,
aangezien het de verspreiding in het algemeen kan verhinderen. De
Rechtbank te Haarlem achtte het artikel niet verbindend wegens de
delegatie van bevoegdheden aan Burgemeester en Wethouders, welke
niet zou zijn tO€gelaten ex artikel 209a van de Gemeentewet. Volgens den requirant was het aanwijzen van uren en wegen een daad
van uitvoering, waartoe Burgemeester en Wethouders wel bevoegd
waren. Met deze laatste redeneering vereenigd€ zich ook de Advocaat-Genneraal bij den Hoogen Raad. Wat artihl 7 van de
Grondwet aangaat, waarop de requirant had gewezen, zonder hieromtrent in cassatie te gaan, was de Adv.-Gen. van me€ning, dat
hier van strijd met dit artikel geen sprake was, gezien de gemeentelijke verordeningen, waartoe artikel 168 van de Gemeentewet in
staat stelde. Bovendien wees de Adv.-Gen. erop, dat dagelijks nog
Raad. Het betrof hier immers een ondergeschikt punt, zonder dat de opvatting
in wezen veranderde.
Ook Sybenga, t.a.p. , blz. 54, acht het arrest onjuist.
29) W. v. h. R ., No. 10005 .

33)

W.
W.
W.
W.

34)

Administratieve en Rechterlijke Beslissingen, 1934 , blz. 782 v.

30)

31)
32)
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v. h.
V. h.
v. h.
v. h.

R. ,
R.,
R.,
R.,

No.
No.
No.
No.

10616.
11913.
12580.
11906.

bepaalde uren beschikbaar bleven. D e Hooge Raad overwoog op
18 November 1935 35). dat delegatie geoorloofd was ex artikel 169
Gemeentewet. Over artikel 7 van de Grondwet uitte dit college zich
ditmaal niet, aangezien het geen middel van cassatie was. Terecht
wijst T Caverne) in een onderschrift er dan ook op, dat uit dit
arrest niet blijkt, of de vroegere jurisprudentie is losgelaten.
De vraag kan gesteld worden, of door deze bepaling in de gemeentelijke verordening van Zaandam de vrijheid van drukpers,
gewaarborgd in de Grondwet, niet wezenlijk wordt bedreigd. Immers wordt door dit artikel in abstracto de gelegenheid geschonken,
elke colportage te verbieden. Hoe dient de grens gevonden te worden
tusschen de vrijheid van drukpers en de gemeentelijke bevoegdheid
tot het maken van verordeningen? Dit is inderdaad een conflict van
rechten. waarvan het Zaandamsche geval de beteekenis heeft aangetoond. Als we dan ook zeggen. dat we de rechtspraak over deze zaak
zelf niet belangrijk achten. althans voor deze studie. betreft zulks
voornamelijk de kwestie van delegatie van bevoegdheden, waarover
werd gehandeld. maar niet de perspectieven. welke het bewuste
artikel opent. De delegatiekwestie heeft met de drukpersvrijheid niet
te maken. Immers, zoo de beslissing van Burgemeester en Wethouders slechts een daad van uitvoering is. wordt de weg tot het verbieden van elke colportage. indien zij daartoe willen overgaan, door
het artikel in de gemeentelijke verordening geopend. Doch zoo de
beslissing van Burgemeester en Wethouders wetgeving is, kan zij dit
alleen zijn krachtens het bepaalde artikel uit de verordening, dat
zelf weer berust op artikel 168 van de Gemeentewet.
Het bepalen van de grens staat uitsluitend aan de rechterlijke
macht, die zich echter niet mag beraden over de vraag van de doelmatigheid. Aangezien tot heden niet is gebleken, waar de rechterlijke macht de grens leggen wil. doch zij nog slechts haar stilzwijgende goedkeuring heeft gehecht aan. althans haar afkeuring niet
heeft uitgesproken over een bepaling. welke een belangrijk aantal
uren en straten van vrije colportage uitsloot, kan hieromtrent niets
naders worden geconstateerd 36) .
35) Nederlandsche Jurisprudentie 1936. No. 40.
36) Over laatstgenoemd arrest zie men (Mr F. A.) H (elmstrijd) . De gemeentelijke wetgever en art. 7 der grondwet, in Weekblad voor den Nederlandsehen
Bond van Gemeente-Ambtenaren. No. 1801;
De Gemeente-Stem. No. 4402 .
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De conclusie uit de gememoreerde gevallen kan zijn, dat de rechterlijke macht eenerzijds het grondwettelijke vrijheidsrecht ruim interpreteert en anderzijds den gemeenten veel armslag verleent tot h et
maken van verordeningen, krachtens welke de vrijheid wordt beperkt. Gezien de speciale eischen, die artikel J 68 van de Gemeentewet stelt, achten we landelijke regeling van deze materie ongewenscht,
ongeacht de waarde van gemeentelijke zelfbesturing 37) .
Ruime uitlegging van het grondwettelijk artikel, natuurlijk voorzoover deze niet met het artikel in lijnrechten strijd is, achten we
juist. Immers beteekent regeling in de Grondwet allerminst een
tegenstelling te scheppen tot hetgeen in deze wet niet werd opgenomen. Exclusivistische opvattingen zijn, in het bijzonder waar
het de vrijheden betreft, niet goed te keuren. Integendeel zijn wij
van meening, dat men door het opnemen van deze artikelen in de
Grondwet nauwe begrenzing wilde tegengaan. Zoo dient ook de colportage beoordeeld.
Prof. Dr A. C. Josephus Jitta schreef : " .. . ... het is welbeschouwd een dwaasheid te beweren, dat de vrijheid van drukpers
zich zoo ver moet uitstrekken, dat zij ook omvat de gelegenheid aan
het publiek drukwerken op te dringen , die het publiek niet begeert
en ook het verspreiden op den openbaren weg van die drukwerken,
waarvan de verspreiding tot wanorde aanleiding geeft En die dwaasheid bereikt haar hoogtepunt, wanneer men hier en daar de politie
met geweld ziet optreden, niet ter bescherming van colporteurs, die
mishandeld worden, maar tot steun aan colporteurs, die het publiek
drukwerken willen opdringen, welke dat publiek niet wenscht" 38).
37) Anders De voorgenomen Grondwetsherziening 1937 naar liberaal inzicht,
blz. 72 V.
38) Grondwetsherziening, in De Groene Amsterdammer van 16 November '935.
Vergelijk ook hetgeen Mr A. N . Molenaar schrijft in de N ieuwe Rotterdamsche
Courant van 3 April '936, Avondblad: "Een vergadering behoeft men niet te
bezoeken. een courant niet te koopen. maar een betoogende menigte of colporteurs
komt men ongemerkt tegen. Hier kan dus wel degelijk een beperking van de vrijheid
worden bepleit. indien objectief kan worden vastgesteld, dat een normaal reageerena
individu aan de vrijmoedige wijze. waarop anderen zicb uiten of gedragen, aanstoot kan nemen. En bet motief is voor mij dan hierin gelegen. dat bet recbt van
den een om actief te getuigen van geen grooter waarde is dan bet recht van den
ander om zich getuigenissen van anderen niet bij voortduring te zien opgedrongen
en of in zijn innerlijke gevoelens te worden gekwetst. Zoo kan m.i. de colportage
met anti -godsdienstige geschriften bij den uitgang eener kerk. die de geloovigen
juist in gewijde stemming verlaten. nimmer toelaatbaar worden ~eacht".
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Moeilijk zal hierbij zijn uit te maken, wat onder publiek wordt
verstaan. Eensluidend zal zijn uitspraak zelden zijn, en bevrediging
van de wenschen der meerderheid willen de grondwettelijke vrijheden niet schenken. Wil men verkeerde practijken tegengaan, dan
verbiede men niet het colporteeren, maar wel eigenaardige gedragingen, waaraan colporteurs zich kunnen schuldig maken, zooals zich
opzettelijk begeven onder een menigte 39). Daarnaast geeft artikel
168 van de Gemeentewet voldoende bevoegdheden aan hen, die
met de handhaving van de orde belast zijn. Wijziging van de Grondwet op dit punt schijnt dan ook niet noodzakelijk, tenzij dan, dat
vrijheid van colportage uitdrukkelijk wordt toegestaan, al was het
slechts om misverstand te voorkomen 40).
Een geheel andere rechtzaak betrof de vraag, of artikel 7 der
Grondwet zich verzet tegen gerechtelijke inbeslagneming van of
beslag op drukpersen. Hieromtrent overwoog de Hooge Raad op
13 November 1935 41 ), dat "langs dezen weg toch feitelijk anders
dan met de repressieve middelen. welke de Grondwet veronderstelt,
tegen strafbare feiten door middel van de drukpers gepleegd zou
worden opgetreden, hetgeen dan naar het oordeel der Rechtbank
(nI. te Amsterdam) met den geest der Grondwet zou strijden;
"dat immers uit art. 7 der Grondwet. - hetwelk aan het voorschrift, dat niemand voorafgaand verlof noodig heeft om door de
drukpers gedachten of gevoelens te openbaren, de uitdrukkelijke toevoeging verbindt, dat ieder voor de wet verantwoordelijk blijft, ten duidelijkste blijkt, dat ook tegen misdrijven door middel van de
drukpers gepleegd met de gewone middelen kan worden opgetreden;
"dat tot die middelen mede behooren de inbeslagneming van alle
door de wet daarvoor vatbaar verklaarde voorwerpen en de vernietiging of andere voorwerpen gediend hebJ:>ende tot het begaan van
en strafbaar feit. en art. 7 der Grondwet zich derhalve rechtstreeks
nàch zijdelings verzet tegen eene inbeslagneming. als ten deze gevorderd, al zou die inbeslagneming ook geschieden ter voorbereiding
30) Zoo ook J . d'Aulnis de BourouilI. Het venten van drukwerken in het
openbaar, in Themis 1895 , blz. 83 v.
40) Grondwetswijziging teneinde de colportage te beperken w enscht Mr D . in
De Maasbode van 6 Februari 1936, Avondblad . Mr P. Menger, De Maasbode van
9 Februari 1936 , Ochtendblad, wil daarentegen aan het stelsel van gemeentever-ordeningen vasthouden.
41) Nederlandsche Jurisprudentie 1936, No. 292.
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eener later door den rechter te bevelen vernietiging of onbruikbaarmaking der in beslag te nemen drukpersen. zetmachines en andere
voorwerpen of werktuigen. en al zou het verwijderd doel van den
laatstbedoelden maatregel ook zijn. den daders van de gepleegde
feiten althans tijdelijk de gelegenheid te ontnemen. of hen daarin te
belemmeren. om in den vervolge soortgelijke feiten als de gepleegde
te begaan".
Het gaat hier derhalve over de vraag. - of voor inbeslagneming.
zooals deze wordt toegestaan door artikel 94 van het Wetboek van
Strafvordering. een uitzondering mag worden gemaakt. als het betreft zaken. die met de vrijheid van drukpers direct verband houden.
Zonder ons opzettelijk op strafrechtelijk terrein te willen begeven.
merken we toch op. dat de wetgever er blijkbaar naar heeft gestreefd.
den drukker en uitgever niet als eerste aansprakelijk te stellen voor
den inhoud van het gedrukte. Zulks wordt trouwens nog geaccentueerd door de woorden van Minister Modderman in de zitting der
Tweede Kamer op 28 October 1880 : " Terecht zijn door de Grondwet alle preventieve maatregelen tegen de drukpers uitgesloten. Maar
evenzeer ligt het in den geest der Grondwet de repressieve maatregelen. m.a. w. de strafbaarstelling en vervolging van drukpersdelicten. op
zóódanige wijze te regelen. dat niet indirect het preventieve toezicht
weder insluipe". Uit hetgeen hij verder opmerkte. blijkt dat de
Minister wilde uitsluiten "een censuur van drukkers en uitgevers.
nog oneindig hatelijker dan de staatscensuur en nog schadelijker dan
deze. omdat zij door minder bevoegden zou worden uitgeoefend".
Derhalve. al strijd inbeslagneming van persen e.d. niet tegen den
letter van het algemeen luidende artikel 94 Strafvordering. het beantwoordt zeker niet aan de speciale regeling voor drukpersdelicten.
zooals deze is neergelegd in de artikelen 53. 54. 4 I 8 en 4 I 9 van het
Wetboek van Strafrecht. Daarbij kunnen we in het midden laten
of inbeslagneming "in feite niet anders" is "dan het indirect toepassen van de. grondwettelijk verboden. preventieve censuur" 42) •
Steeds dient voorop te staan. dat inbeslagneming moet geschieden
"ten behoeve van de strafvordering". (Artikel I 34 Strafvordering).
Het is voldoende. als door de inbeslagneming gehandeld wordt in
strijd met de bepalingen. waarin het grondwettelijk artikel is uit-

42)
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Volksblad van

12

November 1935 .

gewerkt 43). In hoeverre een verschijningsverbod als bijkomende
straf of anderzins te rijmen valt met artikel 7 der Grondwet. wordt
nader bezien. als de voorstellen tot grondwetsherziening ter sprake
komen.
Intusschen toont laatstgenoemd geval reeds eenigermate aan. dat
de vrijheid van drukpers. door de Grondwet gewaarborgd. wezenlijke beperkingen kan ondergaan door wettelijke regelingen. die haar
sanctie vinden in het slot van het grondwettelijk artikel zelf. Immers kan met behoud van deze woordkeus de vrijheid in wezen
worden uitgehold. indien het wetgevend lichaam zulks zou wenschen. In het volgend hoofdstuk zullen we dan ook zien. hoe in
enkele landen met soortgelijk grondwettelijk artikel de opvattingen
inzake de drukpersvrijheid geheel zijn gewijzigd. zonder dat men
behoefde over te gaan tot herziening van de bepaling in de Constitutie. Het blijkt niet wel mogelijk. een regeling te scheppen. waarin
de vrijheid afdoende wordt vastgelegd. zonder dat het gevaar blijft
bestaan. dat ze door bepaalde wettelijke restricties bij voortduring
wordt bedreigd. Slechts kan men hieruit de conclusie trekken. dat
bij de uitvaardiging van wetten op dit terrein groote zorgvuldigheid
in acht moet worden genomen 44) .
Op 24 September 19 I 8 45) overwoog het Hoog Militair Gerechtshof inzake artikel 7 der Grondwet.
"dat deze verzekering in de Grondwet. zooals aan het slot van
de bepaling dan ook uitdrukkelijk wordt geconstateerd. geene verdere beteekenis kan hebben. dan dat niemand - ook een militair
niet - mag worden gestraft of lastig gevallen om het enkele feit .
dat hij zonder voorafgaand verlof door de drukpers gedachten of
gevoelens heeft geopenbaard. maar geenszins bestemd is om en vrij43) In het Algemeen Handelsblad van '7 Juli 1934 . Avondblad, wordt
inbeslagneming geoorloofd verklaard ingevolge artikel 94 Strafvordering.
Over de moeilijkheden . waarvoor een opvatting als van den Hoogen Raad in
het laatste arrest de drukkers stelt. zie men de artikelen van Mr P . Borst in
Drukkers Weekblad van 14 en 21 Juli 1934.
44) Mr D . Simons schreef in W. v. h. R .• No. 9870: " Het grondwettelijk
voorschrift van art. 7 is voor het werkelijk bestaan van drukpersvrijheid slechts
een geringe waarborg".
Mr H . Vos. W. v. h . R .• No. 6702 en zijn aangehaald artikel in Themis 1894.
blz. 403 noot. wees erop. dat de Grondwet alleen een negatief voorschrift inhoudt.
45) Militair-Rechtelijk Tijdschrift, deel XIV. blz. 372 V.
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brief te verleenen voor den inhoud en den vorm van de gedachten
en gevoelens. die door middel van de drukpers zijn geopenbaard;
.. (Overwegende) dat onder .. ieders verantwoordelijkheid volgens
de Wet" voor den militair ook is te begrijpen diens verantwoordelijkheid volgens het Reglement van Krijgstucht en dus moet worden
nagegaan welke eischen in het algemeen met het oog op de instandhouding van eene goede discipline en krijgstucht in den militairen
dienst behooren te worden gesteld aan de uitoefening door een
militair van het recht om door de drukpers gedachten of gevoelens
te openbaren;
.. (Overwegende) dat de krijgstucht niet eischt. dat men zich onthou de van elke beoordeeling. en desnoods veroordeel ing. van maatregelen en beslissingen. door den Minister van Oorlog of de militaire
autoriteiten genomen. mits dit geschiede op volstrekt zakelijke wijze
en mits de gedachten of gevoelens worden gekleed in een vorm en
gesteld in een toon. die niet alleen aan de volstrekte zakelijkheid der
beschouwingen geen afbreuk doen. maar ook doen zien. dat bij het
opstellen de eerbied voor de autoriteit. wier maatregel of beslissing
besproken wordt. ook al acht men dien maatregel of beslissing
minder juist. geen oogenblik is uit het oog verloren".
Hier is dus de vraag in het geding. of het voorschrift van artikel 7
beperkingen kan ondergaan. met name ten opzichte van personen.
die een bepaalde functie bekleeden. zooals ambtenaren en soldaten.
Reeds op 29 November 1862 werd over deze aangelegenheid in
de Tweede Kamer gehandeld. Toen werd de Minister van Oorlog
Blanken aangevallen naar aanleiding van een beslissing der militaire
autoriteiten. waarbij aan officieren verboden werd. over krijgskundige onderwerpen te schrijven. Na aan hetgeen bij die gelegenheid geboden werd te hebben herinnerd. schrijft Mr J. Heemskerk
Az.: "De Regering mag (dus) ook. bij wijze van voorzorg. tegenover officieren niet verder gaan dan eene waarschuwing. dat. ingeval
hunne geschriften in de termen der wet vallen. streng zal worden
te werk gegaan. Maar een verbod a priori schijnt mij ongrondwettig" 14 6).
Na te hebben gewezen op het zooeven gememoreerde voorschrift
uit 1862 en op de bepaling. op 26 Mei I 874 door den Gemeenteraad van Roermond vastgesteld. dat het hoofd- en hulponderwijzers
4 6)
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T.a.p., blz.
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en kweekelingen verboden zou zijn, voor uitgevers van kranten
artikelen te schrijven 47) , zegt Mr L. Ed. Lenting: "Dergelijke voorschriften zijn onzes inziens niet wel met de Grondwet te rijmen.
Een tegenovergesteld gevoelen wordt verdedigd met de opmerking,
dat de overheid bevoegd is aan de voorwaarden waarop zij iemand
in dienst neemt, ook deze te verbinden, dat hij geen gebruik zal
maken van zijn recht om als schrijver op te treden (Buys). Naar
het ons voorkomt wordt daarbij uit het oog verloren, dat hij die
in dienst der overheid treedt, niet eene gewone burgerrechtelijke verbintenis sluit, waarbij beide partijen vrij zijn in de vaststelling der
voorwaarden. Wie de ambtenaarsloopbaan kiest, moet veeleer geacht worden zich te onderwerpen aan de eenzijdig bij of krachtens
de wet of de verordening gestelde of te stellen bepalingen. Het recht
van het staatsgezag om voorwaarden te stellen, welke in strijd zijn
met de door de Grondwet gehuldigde beginselen, is niet gemakkelijk aan te wijzen" 48). Ook Mr J . Heemskerk Az. acht de Roermondsche bepaling ongrondwettig 49). Zij werd evenmin goedgekeurd door den toenmaligen Minister van Binnenlandsche Zaken 50).
Het gaat in deze zaken over de vraag, of het dienstbelang moet
prevaleeren boven grondwettige vrijheden, en deze vraag moet naar
wij meen en bevestigend worden beantwoord '51). "De Grondwet
erkent het recht van drukpersvrijheid. Noch de Rijkswetgever, noch
de gemeentelijke Overheid, is bevoegd iemand dit recht geheel of ten
deele te ontnemen <52). Doch de Grondwet verzet er zich niet tegen,
dat. . . . . de uitoefening van dit recht wordt onderworpen aan
beperkingen in verband met de bijzondere rechtspositie, waarin men
zich vrijwillig brengt.
"Daarom zal ook niemand als ongrondwettig bestrijden de beperking van de drukpersvrijheid van gevangenen. Evenmin wordt
tegenwoordig als ongrondwettig bestreden beperking van de drukHierover De Gemeente-Stem, No. I 185.
T.a.p., blz. 39 v.
De meening van Mr J . T . Buys is te vinden in zijn De Grondwet. Toelichting
en kritiek, eerste deel, blz. 61 V.
49) T .a.p., blz. 21.
50) De Gemeente-Stem, No. 12 I 7.
61) Zoo ook b.v. Mr J . J . Boasson. in zijn artikel Godsdienst en Gewetensvrijheid, in Nederlandsch Bestuursrecht, bewerkt o.l.v. Mr C. W . van der Pot e.a.,
Alphen a. d. Rijn 1932, blz. 401.
112) We zagen echter, dat wel beperkingen mogelijk zijn.
47)

48)
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persvrijheid van ambtenaren en officieren in verband met de eischen
van den dienst" '5 3) .
Wij zijn het niet eens met Mr J. Heemskerk Az. en Mr L. Ed.
Lenting. dat het in-dienst-treden van een ambtenaar in wezen zou
verschillen van elke andere. Daargelaten de vraag. of een niet-ambtenaar in het stellen van voorwaarden vrij is. meenen we. dat de
keuze van de ambtenaarsloopbaan de daaraan verbonden consequenties met zich brengt. Uiteraard geldt de beperking dan ook
slechts zaken van dienst.
Prof. Kranenburg leert. in tegenstelling met Struycken. dat de
burger van zijn grondwettelijk recht geen afstand kan doen. Maar
hij geeft toe. dat men aan ambtenaren verbieden kan. over bepaalde
geheimen van den dienst te schrijven .54) . "Nu zal de grens niet altijd
zoo gemakkelijk te trekken zijn. Een verbod om over dienstgeheimen
(militaire techniek. verdedigings-middelen en -methoden. dislocatie
van troepen enz.) te schrijven. is zeker niet inconstitutioneel. Maar
een verbod om over verkeerde toestanden te schrijven. dus misstanden in den dienst te publiceeren. is zeker wel in strijd met de strekking van art. i' 55). Met deze woorden van Kranenburg meenen
wij ons te kunnen vereenigen. Dat wil niet zeggen. dat de ambtenaar maatregelen van het gouvernement zou mogen critiseeren. Het
laatste wordt wel toegestaan door Duguit 56) . Deze overweegt. dat
het de publieke kas. en niet het gouvernement is. dat de ambtenaren
betaalt. Deze redeneering. die weinig kan overtuigen. wordt matig
gecorrigeerd door de toevoeging : "Toutefois. il conviendra que Ie
fonctionnaire apporte dans 1'expression de ses opinions politiques
un certain tact. une certaine réserve" 57).
Resumeerend zijn wij van oordeel. dat ambtenaren in hun vrijheid van schrijven niet mogen worden beperkt. tenzij zulks door
het dienstbelang wordt gevorderd. Deze regeling vloeit. inzooverre
53) (Dr J . W .) N(oteboom) in Antirevolutionaire Staatkunde. vijfde jaargang.
1929. blz. 504 v. Slechts meenen we. dat de lectuurbeperking ten opzichte van
gevangenen niet tot hun eigen wil mag teruggevoerd. Deze gedachte herinnert te
veel aan het contrat social.
54) T.a.p .• tweede deel. blz. 393 v.
65) Idem. blz. 395 .
56) Léon Duguit. Traité de droit constitutionnel. deuxième édition. tome
troisième. Paris 1923. blz. 198 v.
57) Idem. blz. 199.
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zij van de normale verschilt, voort uit de bijzondere verhouding,
waarin deze ambtenaren zijn gesteld 58) •

58) Zoo ook Jhr. Mr. A. F. de Savornin Lohman. t.a.p .• blz. 33 6 v. Naar
aanleiding van het petitierecht zegt hij daar: "Aan ambtenaren als zoodanig
(daarentegen) kan. om redenen aan de eischen van den dienst ontleend. het
petitioneeren worden verboden. Ambtenaren toch staan tegenover de openbare
machten niet als burgers. doch in eene bijzondere verhouding. waarin de belangen
van den dienst den voorrang hebben boven de persoonlijke. Niettemin schijnt het
wel wenschelijk dat de wet dit punt regele. opdat niet de overheid zonder
afdoende reden aan het groot aantal in staatsdienst zijnde burgers een recht
ontneme, welks erkenning juist moest dienen om de overheid zelve op eventueeIe
tekortkomingen te wijzen. Daarbij vergete men niet dat het recht om te petitioneeren niet de verplichting om de peti tie te beantwoorden in zich sluit". Ten aanzien
van de drukpers schrijft hij (blz. 342 v.): " ... het verbod om te schrijven zonder
verlof kan een voorwaarde zijn van het dienstcontract; niet naleving van die voorwaarde moet disciplinair kunnen worden gestraft. Waar het dienstcontract zelf
geregeld is bij de wet. zooals b.v. het geval is ten aanzien van openbare onderwijzers aan de lagere scholen. kan daarin geen wijziging worden gebracht door
verordeningen" .
Dat Mr G . Groen van Prinsterer gelijkelijk oordeelde. blijkt uit zijn manuscript
Over de beteekenis en het belang van de periodieke drukpers; zie Dr C. Tazelaar.
De voorgeschiedenis van het eerste antirevolutionaire tijdschrift, in Antirevolutionaire
Staatkunde, derde jaargang. 1927. blz. 507 v. Dr Tazelaar noemt Groen van
Prinsterer's redeneering een oratio pro domo (blz. 5 15) . hetgeen, gezien het
jaar. waarin het stuk geschreven werd. I 829 was. zeker niet onjuist zal zijn.
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HOOFDSTUK IV.

DRIEERLEI STANDPUNT.
A.
I.

UITGAANDE VAN HET INDIVIDU.
HET LIBERALISME EN DE PERSVRIJHEID.

De meeste beschouwingen omtrent de grond- of vrijheidsrechten
zijn te herleiden tot een drietal opvattingen. In de practische toepassing van deze opvattingen echter zijn de verschillen niet altijd
met volledige scherpte gehandhaafd 1).
In de eerste plaats is er de opvatting. welke uitgaat van het individu. Dit bezit in zichzelf allerlei rechten. en tevens het recht. om
van een deel dezer rechten afstand te doen. Hoeveel dat af te stane
gedeelte bedraagt. hangt uiteraard af van den "souverein en wil" van
het individu. Dat deze wil evenwel slechts betrekkelijk souverein is.
volgt uit het feit. dat er volgens dezelfde beschouwing bepaalde
rechten zijn. waarvan het individu geen afstand mag doen. wil het
niet in strijd komen met zijn eigen wezen . Deze rechten worden
aangeduid met het woord "onvervreemdbaar". De hier genoemde
leer heeft in den loop van den tijd enkele wijzigingen ondergaan. In
theorie en in practijk is aan de grond- en vrijheidsrechten hun vermeend eeuwigheidskarakter ontzegd. Als ze in de verschillende Constituties wórden vastgelegd. worden ze gevoegd in het raam van
het wettelijk recht en wordt de strekking. "dat deze vrijheden geeerbiedigd moeten worden binnen de grenzen van het objectieve
recht; en dit niet alleen door de onderdanen. maar ook door de
organen van den staat" :2 ). Voorzoover die rechten "een sfeer van
vrijheid" scheppen. wordt deze door de Grondwet gewaarborgd 3).
In de tweede plaats is er de opvatting. welke haar uitgangspunt
kiest in de gemeenschap. hetzij men hieronder verstaat het staatsverband of het volk, dat den staat als instrument gebruikt. In1) Vergelijk De Standaard van 1 April 1936.
2) Mr Willem Zevenbergen. Formeele encyclopaedie der rechtswetenschap.
's-Gravenhage 1925. blz. 205 v.
3) Zie Mr C. W. de Vries. t .a.p. , blz. 101.
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zooverre het individu "rechten" bezit, mogen deze volgens de hier
vermelde opvatting alleen beschouwd worden als concessies van de
gemeenschap, die dan ook deze rechten geheel tot haar beschikking
kan houden. In deze leer is de mensch geen .,individu", doch deel
van het geheel. Als dan ook in dezen staatsvorm een Grondwet
vastgesteld wordt, bedoelt deze uitsluitend "staatsregeling" te zijn,
doch niet, zooals in de eerste opvatting, aan het individu een eigen
terrein te laten, waarop het staatsorgaan zich niet eigenmachtig mag
begeven.
De derde opvatting zegt, dat de grond- of vrijheidsrechten niet
beschouwd mogen worden als uitvloeisel van een den mensch toekomend recht, dat deze van nature zou bezitten, aangezien deze
mensch allerminst "vrij" wordt geboren, noch ook als concessie
van den staat, aangezien ook de staat slechts een der structuren is,
waarin de mensch leeft, en aangezien de staat evenmin als het individu autonoom is, maar dat zij ontleend worden aan rechtsbeginselen, die zoowel gelden voor de bijzondere personen als voor het
staatsgezag. De nadere positiveering van deze rechten hangt af van
de historische ontwikkeling van het volk en van omstandigheden,
die noodzakelijkerwijze de competentie van het staatsgezag nader
kunnen regelen.
Waar het slechts in de bedoeling lag. een der vrijheidsrechten te
behandelen. en dan nog wel zooals dit zich _voornamelijk in ons
land heeft ontwikkeld, is het hier niet de plaats, een breedvoerig
overzicht te geven van het ontstaan en den groei der drie opvattingen, temeer waar zij reeds meermalen in het algemeen historisch
en critisch zijn bezien.
De eerste opvatting dan grondt zich op den individueelen wil v~n
den enkelen menseh. Als zoodanig belichaamt deze theorie "den
drang van eeuwen naar de erkenning van de algemeene waarde der
menschelijke persoonlijkheid tegenover de overschatting van de
meestal door list. bedrog en machtsmisbruik gevormde en gehandhaafde resultaten der historische ontwikkeling" 4). Dit verzet consolideert zich in een onderzoek naar de rechtvaardiging van den staat.
Langs dezen weg komt men tot de constructie van het maatschappelijk verdrag. In den oorspronkelijken natuurtoestand, die wordt
4)

Mr A. A. H. Struycken. De Grondwet . Haar karakter en waarde. blz.

11.
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beschreven als een "bellum omnium contra omnes", waarin de een
den ander een wolf was, werd, hetzij uit vrees 5), hetzij uit louterverstandelijke overwegingen 6). de wensch geboren van nauwere
aaneensluiting. De voorwaarden hiertoe werden neergelegd in een
maatschappelijk verdrag. Ter bereiking van dit ideaal stond ieder
zooveel af als noodzakelijk was om een toestand van rust te verkrijgen. Zoo ontstaat de "état gendarme", die vooral ten doel heeft,
de eerbiediging van de rechten van het individu. De staat moet zich
in alles laten leiden volgens den maatstaf van de "salus publica".
Zijn taak bestaat in "de georganiseerde bescherming" der grondrechten 7).
"If the reason be asked of that obidience which we are bound to
pay to government, I readely answer because society could not otherwise subsist" , zegt Hume 8). Rousseau leert, dat de mensch. door
zich met anderen te verbinden. alleen aan zichzelf gehoorzaamt en
overigens even vrij blijft als te voren 9). Deze vrijheid. welke ook
bedoeld werd in de ontketening van de Fransche revolutie 10), beheerschte "het pogen hier en ginds de plaats aan te wijzen, waar de
mensch een grens kon trekken tegenover de gemeenschap, waar hij
zich weren kan en een tot hier toe. en niet verder kan uitspreken" 11). Deze vrijheid werd ontleend aan het natuurrecht 12).
In deze leer zijn naast vele vertakkingen in hoofdzaak twee stroomingen op te merken. te weten een staatsabsolutistische en een anti5) Zoo Hobbes.
6) Zoo Kant. Zie Mr J. Biemond. Ons Parlement. Amsterdam 1936. blz. 43.
7) Prof. Dr H. Dooyeweerd. De Christelijke Staarsidee. Rotterdam-Utrecht
1936. blz. 32.
8) David Hume. Essays and Treaties on Several subjecrs, Vol. II ; Essay XII.
9) Zie zijn Du contrat social ou Principes du Droit politique. livre premier.
chapitre VI.
10) Zie Hoofdstuk II.
11) P. Scholten. Rechtsbeginselen, Amsterdam 1935. blz. 274.
12) De voorgenomen Grondwetsherziening 1937 naar liberaal inzicht, blz. 102.
Haar cIassieke formuleering heeft deze leer gevonden in de woorden van
Stauffacher in Schiller's Teil:
"Nein. eine Grenze hat Tyrannenmacht.
Wenn der Gedrückte nirgends Recht kann finden.
Wenn unerträglich wird die Last - greift er
Hinauf getrosten Mutes in den Himmel
Und holt herunter seine ew'ge Rechte.
Die droben hangen unveräuszerlich
Und unzerbrechlich. wie die Sterne selbst" .
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staatsabsolutistische 13). De laatste heeft in den vorm van de oudliberale theorie van den rechtsstaat veel invloed gehad op de verwerkelijking van de vrijheden in het moderne staatsleven.
Zoo beschouwde deze leer de menschenrechten als "vrijheden die
aan het wezen van den Staat vooraf gingen en die derhalve. onafhankelijk voor haar erkenning door de Grondwet. door de Overheid geëerbiedigd moesten worden" 14 ). Ontleend als ze waren aan
het natuurrecht 15). werden ze als heilig beschouwd en als zoodanig
in de eerste Declaraties opgenomen 16) . Vanuit het buitenland 17)
vond bij ons deze opvatting in de 18de eeuw ingang 18) .
Pieter Paulus noemt als een der rechten. voortvloeiende uit de
"Maatschappelijke verbindtenis" • het recht "om te denken. te spreken en te schrijven wat hij wil. wanneer h et recht van een ander
daardoor niet beledigd wordt" 19) . En in artikel I 6 van de Burger- )
lijke en Staatkundige Grondregels van 1798 werd ten onzent de vrijheid van drukpers heilig verklaard.
Reeds merkten we op. dat de vrijheden haar begrenzing vinden in
het "algemeen belang" . Dit vinden we terug in de concrete doelstellingen van het Liberalisme der 19de eeuw in ons land 20) . Van de
in de 18de eeuw ontwikkelde leer heeft het Liberalisme het streven
naar een scherpe afgrenzing van de staatsbemoeiing tegenover de
individueele persoonlijkheid behouden. De Ruggiero noemt als invloeden. die in Europa het Liberalisme deden opkomen. o.m. het
verlangen naar vrijheden :21). Volgens van der Mandele kon dit bij
ons echter niet overheerschend zijn. omdat er hier b.v. reeds groote
vrijheid van drukpers bestond '22 ). Zooals we zagen. is dit. althans
in de practijk. goeddeels waar. Daarom heeft in Nederland het Liberalisme geijverd voor het beschermen van deze vrijheid tegen belemmeringen. in welken vorm ook. en niet zoozeer voor het verkrijgen
ervan.
:l3)

Vergelijk b.V. Prof. Dr H. Dooyeweerd , t. a. p .. blz. 32 v.

1.4) De voorgenomen Grondwetsherziening 1937 naar liberaal inzicht, blz. 71.

Mr F. J . A. Huart, t.a.p., blz. I.
Dr J . Valkhoff. Twee nieuwe staatsvormen, blz. 50.
17) Hierover W . J . Goslinga , t. a.p., blz. 15 V.
1 8 ) Idem.
19) Idem, blz. 68 .
20) Dr K. E . van der MandeIe, t .a.p ., blz . 214.
21) Idem, blz. 5.
22) Idem, blz. 6.
15)
16)
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Weliswaar hebben de liberalen ten onzent zich nooit zeer bekommerd om een uitgewerkte staatsleer 28). waartoe hun veelal negatieve
staatsopvatting zeker aanleiding gaf. doch er waren bepaalde wenschent die zij steeds meer zochten te bevredigen. en hiertoe behoort
ook de vrijheid van drukpers. Ongetwijfeld mag dit op hun creditzijde geschreven worden. en het is geen grootspraak. als door hen
de afschaffing van het dagbladzegel "een bij uitstek liberale maatregel" wordt genoemd 2 4) •
Weliswaar is 11horbecke .. gebeten op de leer van Rousseau", wil
hij niets weten van het maatschappelijk verdrag :25). en aanvaardt
hij niet de onaantastbaarheid van de grondrechten 26). maar toch
wenscht hij tot versterking van "de betrekking des volks tot de
staatsinrigtingen" "uitbreiding der individuële vrijheid van ontwikkeling en behandeling" 27). Deze gedachte aan opvoeding en
ontwikkeling. kenmerk van zijn eeuw. deed hem in 1840 de traditie volgen. toen hij in z ijn Proeve van herziening der grondwet
het artikel over de drukpers. die hij omschreef als "een doelmatig
middel tot uitbreiding van kennis en voortgang van verlichting". een
plaats gaf in Hoofdstuk X: Van het onderwijs en het armbestuur 28). Dat hij in het leggen van een band tusschen vrijheid en
uitbreiding van kennis. ook als liberaal. allerminst alleen stond, blijkt
wel uit het feit. dat Cort van der Linden in 1886 schrijft: "De
geschiedenis leert dat. hoe meer de vrijheid op ieder gebied wordt
geëerd en gehandhaafd. de mensch des te meer vooruitgaat in voorspoed en welvaart. in beschaving en ontwikkeling. Volkomen individueele vrijheid is alzoo het doel der liberale politiek" 29) .
Herhaaldelijk heeft Thorbecke de vrijheid van drukpers in bescherming genomen. en zulks op allerlei wijze. Zoo drong hij op
3 Juni 1845 aan op verlaging van de belast:ing op den invoer van

23)

Idem. blz. 166.

24) Idem. blz. 96.
25) Mr W. Verkade. Overzicht der staatkundige denkbeelden van Johan Rudolph
Thorbecke (1798-1872), Arnhem 1935. blz. 14. Van het natuurrecht doet
Thorbecke echter geen afstand. (blz. 25).
26) Idem. blz. 47.
27) Idem. blz. 4 6.
28 ) Leyden 184°. blz. 7 I.
29) Mr P . W. A. Cort van der Linden. Richting en beleid der liberale partij,
z. p. 1886.
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vreemde boeken 30). En in 185 I is hij slechts om practische redenen
tegen koste1ooze uitgave van de Bijlagen in het Bijblad tot de Staatscourant 31). Op 16 Mei 1853 zegt hij in de Tweede Kamer: "Het
komt mij voor dat wij de dagbladen in hunne vrijheid behooren te
eerbiedigen. maar hier geen oorlog behooren te voeren tegen hunne
gevoelens. evenmin als wij. leden van de kamer. in de dagbladen
oorlog behooren te voeren. tegen gevoelens hier geuit" 32 ). Tegen
het drukpersreglement voor Indië. "het gewrocht der duisternis".
voerde hij in 1857 scherpe oppositie. Het drukpersreglement voor
West-Indië. dat onder zijn tweede ministerie in 1865 tot stand
kwam. verschilt dan ook sterk van het andere 3 3 ). In 1858 voerde
hij strijd tegen het zegelrecht. door hem genoemd "eene belasting op
de nijverheid" 34) . . . eene belasting op het schrijven en lezen" 35).
"Dagbladen zijn bovenal eene bron van algemeene onderrichting.
Voor de grootste massa der burgerij zijn zij het eenige middel van
gemeenschap met hetgeen buiten elks huiselijken kring in de wereld.
binnen en buiten 's lands omgaat. Men zou kunnen zeggen dat de
dagbladen het voertuig zijn van den omgang der natie met zich
zelve; het middel. waardoor zij zich in hare onderscheiden schakeeringen. toestanden en stemmingen leert kennen en doet kennen" 36). Zijn wensch heeft hij kort samengevat in zijn Kamerrede
van 25 November 1864: "Hetgeen ik verlang. en hetgeen ik altoos
verlangd heb. het doel van hetgeen ik aan de kamer heb voorgedragen. en voordragen zal. is de constitutionele vrijheid. ons volk
in staat stellen. dat het zijne eigenaardige middelen in volle mate
ontwikkele; dat ieder de gelegenheid vinde om op de plaats te komen.
waar hij zijn vermogen tot den bloei van het geheel kan medewerken" 37).
Anderzijds echter deinst hij er niet voor terug. strenge maat30) Mr J . R . Tborbecke. Parlementaire Re~evoeringen, I. Deventer 1856.
blz. 114.
31) Mr G. G. van der Hoeven, De onuitgegeven parlementaire redevoeringen
van M r J. R. Thorbecke, tweede deel. Groningen 1901. blz. 34 V .
32) Idem. derde deel. Groningen 1903. blz. 448.
33) Mr W. Verkade. t.a.p .. blz. 53.
34) Mr G. G. van der Hoeven. t.a.p .• vijfde deel. Groningen 1907. blz. 53 .
35) Idem. blz. 54.
86) Idem.
37) Mr J . R. Thorbecke. Parlementaire Redevoeringen. Ministerie, Deventer
1870, blz. 31I .
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regelen te eischen tegen misbruiken door de drukpers gepleegd 38) .
V rijheid kon volgens hem nooit absoluut. nooit ongebondenheid
zijn. maar gebondenheid aan eigen beginsel of bestemming 39) . Doch
juist hieruit blijkt. dat hij aan de vrijheid een autonoom karakter
verleent.
De vrijheidsgedachte vinden we bij de anderen liberalen terug.
Door haar wordt de orde bevorderd 40). "Voor den liberaal is inderdaad slechts één maatstaf mogelijk. waarnaar hij zal beoordeelen
of eene voorgenomen regeling of een bestaande toestand al of niet
is in het publiek belang. De eenige vraag die hij te beantwoorden
heeft is deze: wordt de individueele vrijheid bevorderd of niet" 41) .
" Waar de hoogere bestemming van den mensch wordt ingezien.
moet de drukpers volkomen vrij zijn en zelfs niet te veel gehinderd
worden door straffen tegen onzedelijke en beleedigende geschriften" 42).
.
In de nieuwste liberale geschriften wordt wel positie gekozen
tegenover het " achttiende-eeuwsche staatkundig individualisme".
waartegenover wordt gesteld " het belang der staatsgemeenschap" 43) .
maar de vrijheid blijft gehandhaafd als dogma. dat voorafgaat aan
het. door den staat gegeven. positieve recht. 44 ) . In dezen zin brengt
het Liberalisme " een vrijheidsgedachte sui generis" 45). waarnaast
ook wel het gezag als rechtsinstituut wordt aangenomen 46). doch
waarvan niet gezegd wordt, dat het, eve~als de vrijheid, door de
liberale mentaliteit in het staatsbestuur uit beginsel wordt ontzien 47) . Zoodoende kon gezegd worden, dat de liberale staat de
bijzondere taak heeft, " bij het bepalen van die grenzen. (nI. tusschen gezag der Overheid en vrijheid der burgers) de vrijheidssfeer,

Mr G. G . van der Hoeven. t .a.p .• derde deel. blz. 573 v.
Mr W . Verkade. t.a.p ., blz. 323 .
40) Mr Dirk Donker Curtius. Orde. Arnhem 1839. blz. 23 v. Zie ook hetgeen
hij schrijft op blz. 6 v.
41 ) Mr P . W . A. Cort van der Linden, t.a .p .• blz.
42) Jhr. Mr J. de Bosch Kemper. Handleiding tot de kennis van de wetenschap
der zamenleving. Amsterdam 1863 . blz. 81 7. V erder over de drukpers op blz. 880 .
43) De voorgenomen Grondwetsherziening 1937 naar liberaal inzicht. blz. 9 v.
44) Mr C. W . de Vries. t .a.p .• blz. 37.
45) Idem. blz. 23.
46) Idem. blz. 24 .
47) Idem. blz. 37.
38)

39)
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in elke cultuurperiode dier samenleving, zoo groot mogelijk te
maken" 48).
De grenzen van de vrijheid worden getrokken door de eischen der
werkelijkheid. "Men zoude de liberalen willen beschuldigen van al
te overdreven vrijheidszin? Maar dan moet toch worden bedacht,
dat tegenover de achttiende eeuwsche vrijheidsideeën de constitutie
van Nederland een open oog heeft gehad voor de eischen van de
realiteit en voor de behoeften van het gemeenschapsleven in staatsverband, door nadruk te leggen juist op de middelen tot repressie
van misbruik der vrijheid, door de mogelijkheid open te laten drukpersdelicten in de strafwet op te nemen" 49).
Zoo heeft het Liberalisme in zijn historische ontwikkeling dit gemeen met de strooming in de achttiende eeuw, welke met den naam
van individualisme wordt aangeduid, dat het zich baseert op de gedachte van de menschelijke persoonlijkheid, die in het bezit is van
een aantal subjectieve rechten, waarop deze persoonlijkheid zich
steeds kan beroepen. De idee van den oorsprong dezer rechten in een
maatschappelijk contract is losgelaten. En daarbij hebben zij het
karakter van grondrechten verloren 50). Eeuwig en onveranderlijk
zijn zij niet meer 51) .
In dit alles behoudt de staat slechts als functie de eerbiediging van
deze vrijheden, neerslag als zij zijn van de menschelijke persoonlijkheid. Met het individualisme heeft het Liberali~me weer dit gemeen,
dat de staat zijn begrenzing vindt in den maatstaf van het algemeen
belang. Maar deze gedachte mist principiëele omschrijving 52), en
aangezien de competentie van het staatsorgaan op deze wijze op geen
enkele grens stoot van levenssferen, die gehoorzamen aan wetten,
Idem, blz. 22.
Zie ook de Nieuwe Rotterdamsche Courant van 18 April 1937. Avondblad:
"De vrijheid is voor de liberalen het hoofdbeginsel .... " " Die vrijheid is en
blijft voor de liberalen - ongeacht wat de staat heeft te doen tot afwending van
de gevaren van menschelijke willekeur. tot bevordering van alles wat de vrijheid
van dienen de basis van hun staatkundige belijdenis. Het liberalisme ziet geen
andere levenwekkende kracht. Zij kan den mensch ook alleen de eer en het geluk
geven. door eigen inspanning voor zich en zijn gezin een weg gebaand te hebben.
daarbij ook aan anderen hun vrijheid latende".
49) De voorgenomen Grondwetsherziening 1937 naar liberaal inzicht, blz. 72 .
50) Zoo ook MI L. Ed. Lenting. t .a.p .• blz. LIX van de Inleiding.
61) Vergelijk Mr R . Kranenburg. t.a.p .• tweede deel. blz. 393 v.
52) Zie b.v. Dr H. Dooyeweerd. De Wijsbegeerte der Wetsidee, boek Hl.
Amsterdam 1936. blz. 399.
48)
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welke niet zijn ontleend aan de apparatuur van den staat. is er
tusschen deze richting en die van het staatsabsolutisme. in welken
vorm zich dit ook voordoet. minder dan een stap 53).
Het vraagstuk van de vrijheidsrechten is in wezen niet anders
dan de vraag naar den omvang van de staatsbevoegdheid. In de
leer van de souvereiniteit in eigen kring wordt de beteekenis van het
beginsel van het algemeen belang niet ontkend. maar geldt het alleen. inzooverre dit in overeenstemming is met de wetten van samenlevingsverbanden naast den staat 54) .
De leer van het maatschappelijk contract opende den weg tot het
absolutisme. "Ein Staat. der durch Vertrag mit den Einzelnen zustande gekommen ist. kann dank des Subjektionsvertrag. in dem
sich die Einzelnen ihrer Rechte begeben. eine unbeschränkte Machtfülle in die Hand bekommen" 55 ). Maar ook bij het Liberalisme in
zijn latere ontwikkeling is de staat "boven allen verheven" 56).

2.

HET SOCIALISME EN DE PERSVRIJHEID.

Tusschen het Liberalisme en het Socialisme. zooals deze zich In
ons land hebben ontwikkeld. bestaat overeenstemming op het punt
van de vrijheden. " In het Nederlandsche moderne Socialisme is de
continuïteit te vinden met de geestelijke verdraagzaamheid van het
liberalisme. met de geprononceerde anti-totalitaire Staatsopvatting
van Thorbecke. en met zijn oneindige waardeering der onbelemmerde
ontwikkeling en vrije uiting van de menschelijke persoonlijkheid" 1 ) .
De socialistische maatschappij wordt dan ook beschreven als een
samenleving. waarin de vrijheid. waaronder wordt verstaan "de
vrijheid van hem. die. nadat hij eenmaal in zijn wil heeft gekozen.
bij zijn pogen. om de voor zijn handelen gekozen richting ook inderdaad te volgen. niet belemmerd wordt door een anderen menschelijken wil"!2). meer voorkomt dan in de hedendaagsche maatIdem . blz. 397 .
Idem. blz. 397 v.
55) Dr Reinhart Maurach. Grundlagen des räterussischen Strafrechts, Berlin
1933 . blz. 105.
116) Mr L. Ed. Lenting, t.a.p .• blz. 24 .
1) Dr M. van der Goes van Naters. Socialistische Staatsvernieuwing, Arnhem
1937. blz. 109 .
2) Mr B. van den Tempel Jzn .. Democratische vrijheid en socialistisch recht,
Haarlem 1933. blz. 79.
!i3)

54 )
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schappij 3) . De rechten van den mensch, zooals ze in de Fransche
revolutie waren erkend, behoeven, volgens Jaurès, slechts een sociale
uitwerking, om te komen tot het socialisme 4) . Wel onderscheidt
men scherp tusschen een socialistische en een kapitalistische maatschappij <5) en zegt men, dat in de laatste slechts een " formele"
democratie bestaat 6), maar toch wordt omtrent Nederland opgemerkt, dat in dezen staat "de principes van geestelijke vrijheid en
van gelijkheid voor de wet onaantastbaar zijn" 7) .
We kunnen thans rusten laten de ontwikkeling in de staatsbeschouwing der socialisten 8) , doch wijzen er alleen op, dat de opvatting, welke Engels van den staat had , tevens ontkenning van de
vrijheid beteekende, tenzij dan voor medestanders van een bepaalde
richting of voor hen, die behoorden tot een zekere groep 9). In deze
leer is de staat "een voorbijgaand verschijnsel, van hetwelk m en zich
in den strijd, in de revolutie, bedient om zijn tegenstanders met geweld er onder te houden .... " 10). We zullen zien, hoe het Communisme in Rusland tracht, genoemde theorie in practijk om te
zetten. Maar waar het Socialisme zijn uitsluitend revolutionair
karakter verliest, krijgt de staat tot taak "de opvoeding en ontwikkeling van het menschengeslacht tot vrijheid" 11).
Lag deze conclusie reeds opgesloten in de leer zelf, van de waarde
der vrijheidsrechten werd het Socialisme zich eerst ten volle bewust
sinds deze rechten in sommige landen verloren gingen 12) . Aan
het Socialisme in zijn ontwikkeling is de vrijheidsgedachte nauw
verbonden. Men gaat zelfs zoover, te zeggen, dat in een tijd van
snelle wisseling en spoedige kentering iedere staatkundige hervorming te aanvaarden is, die de menschenrechten onverlet laat 13).
" .... wij kunnen bet rijk van onze vrijheid vergrooten en daarom
Idem. blz. 82.
Or M. van der Goes van Naters. t.a.p .• blz. 58. Zie ook Het staatkundig
der Sociaal-Democratie. blz. 102.
Prof. R. Kuyper in De Groene Amsterdammer van 25 Februari 1933.
Het Staatkundig stelsel der Sociaal-Democratie. blz. 64.
Mr Or G. van den Bergh. t.a.p .• blz. 25.
Zie b.v. Or M. van der Goes van Naters. t.a.p .• blz. 94. 109.
9) Idem. blz. 20 v.
1 0) Idem.blz. 53 .
11 ) Idem. blz. 71.
12) Mr Or G. van den Bergh. Democratie beginsel doel. Amsterdam 1936.
blz. 4.
13) Or M. van der Goes van Naters. t.a.p .. blz. 1 12.

3)
4)
8telsel
11)
6)
7)
11)
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moeten wij het vergrooten. Elk nieuw stuk vrijheid voor den
mensch is nieuw verkregen menschelijkheid" 14). " .... voor mij is
het socialisme de enige maatschappij-vorm, waarin geestelijke vrijheid in volle omvang voor een ieder mogel ijk zal zijn, waarin aan
een ieder gelijke maatschappelijke mogelijkheden tot ontplooiing
zijner persoonlijkheid zullen zijn gewaarborgd. En is dit niet ons
hoogste doel? "15). De vrijheid, al behoort met haar onder de fundamenteele socialistische rechtseischen degelijk te worden gerekend, is
slechts middel tot ontwikkeling der menschelijke persoonlijkheid 16).
Deze laatste komt volgens het Socialisme tot haar recht in de
democratie '17). Dit staatsbestel is "in-menselijk", heeft daarom
gebreken, maar is "torenhoog verheven" " boven zijn dictatoriale
mededingers" 18). In zijn resolutie over het staatkundig stelsel der
S.D.A.P. verklaarde het congres van deze partij in zijn vergadering
te Rotterdam, April 1936, "dat de S.D.A.P. de democratie huldigt,
niet alleen als methode in de strijd voor het socialisme, maar ook
als beginsel en doel, omdat slechts de democratie waarborgen biedt
voor de geestelijke vrijheid, zowel voor de verschillende groepen des
volks als voor den enkeling, voor eerbiediging ' van de rechten der
minderheden en mitsdien voor rechtvaardige behartiging van het
algemeen belang" 19).
Onder democratie wordt hierbij veelal verstaan "een bestuursvorm ener collectiviteit met zelfbestuur, waaraan een groot deel harer
leden, hetzij direct, hetzij indirect deelneemt, en waarbij geestelijke
vrijheid en gelijkheid voor de wet gewaarborgd zijn" 20) . Dit "zelfbestuur" wil, als het den staat betreft, dus zeggen volkssouvereiniteit, het stelsel, waarbij het volk "zijn eigen lot in handen"
neemt 121).

14) Dr Hugo Sinzheimer, De Taak der Rechtssociologie, Haarlem 1935,
blz. 15 I.
15) Mr Dr G. van den Bergh, Democratie beginsel doel, blz. 4.
16) Mr B. van den Tempel Jzn .. t.a.p .. blz. 78 v. Zie ook Het Staatkundig
stelsel der Sociaal·Democratie, blz. go V.
17) Mr Dr G. van den Bergh, De democratische Staat en de niet-democratische
partijen, blz. 8.
18) Het Staatkundig stelsel der Sociaal-Democratie, blz. 5.
lil) Vermeld in Mr Dr G. van den Bergh, Democratie beginsel doel, blz. 15 v.
~O) Prof. Mr W. A. Bonger, t.a.p., blz. 16.
21) Het Staatkundig stelsel der Sociaal-Democratie, blz. 65.

138

Deze democratie echter waarborgt geen onbeperkte vrijheid 22) .
Slechts moeten de wettelijke maatregelen "in overeenstemming zijn
met het doel der democratie" 23). Over de vraag, hoever hierbij mag
worden gegaan, verschilt men van meen~ng. Zoo is Van den Bergh
met Struijcken van oordeel. "dat men de grondrechten niet als
"eeuwige, onveranderlijke rechten" kan beschouwen" 24). Zoolang
echter "bepaalde fundamentele zedelijke beginselen in een volk
leven", is volgens hem "een poging tot wijziging dezer beginselen in
strijd met de goede zeden" 25). Hij noemt dan godsdienstvrijheid,
vrijheid van overtuiging en gelijkheid voor de wet, welke dus onaantastbaar zijn 26).
Het behoeft geen betoog, dat het in deze kwestie niet gaat, om
richtingen, die met onwettige middelel. haar doel trachten te bereiken, zooals Prof. van den Bergh erkent '27), doch om "partijen,
die uitsluitend met wettige middelen aan de democratie een einde
willen maken" 28) .
Het zal evenwel onmogelijk zijn, met eenige bevrediging het begrip "goede zeden" hier te hanteeren. En vervolgens is, zooals werd
opgemerkt '2 9), het ontleenen van wapenen aan de dictatuur weinig
in overeenstemming met het wezen van de democratie, ook zooals
deze door het Socialisme wordt gewenscht. Zelfs als Prof. van den
Bergh de democratie als doel ziet 30), heiligt dit de middelen niet.
De democratie behoeft niet in strijd te zijn met een sterk over-

22) Prof. Mr W. A. Banger. t .a.p .. blz. 15.

W. Banning. in Volksblad van 20 September 1935.
Mr Dr G. van den Bergh. De democratische Staat en de niet-democratische
partijen. blz. 19.
25) Idem. Hij zegt o.m.: " Het zedelijke bewustzijn van het Nederlandse Volk
blijkt fundamentele zedelijke beginselen als onaantastbaar te beschouwen .. .. "
26) Idem. blz. 19 v. Zie ook blz. 26.
27) Idem. blz. 5.
28) Idem. blz. 6.
29) De Standaard van 8 October 1936.
30) Dr A. J. M. Cornelissen. Democratie. Einde of opgang?, Nijmegen 1937.
blz. 88 v.
Ing. Jan Spaander. Rusland technisch bekeken. Amersfoort z.d.. blz. 65.
schftift na vermelding van het artikel over de drukpers in de nieuwe Russische
constitutie. waarop we terugkomen. niet zonder reden: .:t In den aanhef gemaakte
voorbehoud schijnt mij hetzelfde te zijn als 't voorbehoud wat Prof. van den
Bergh wil maken voor de democratische staatsorde . . "
!!3)

24)
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heidsgezag 31), tenzij men van deze overheid een middel maakt, dat
slechts gebezigd kan worden in handen van het volk. Als men
onder democratie verstaat een rechtmatigen invloed van de onderdanen op het regeeringsbeleid, dan is daarmee allerminst in tegenstelling krachtige handhaving van zoo noodig te versterken wetten
tegen misbruik van rechten. Dat trouwens ook in de socialistische
democratie leiding onmisbaar is, wordt toegegeven 32) .
Het Socialisme heeft echter naast de vrijheid nog een andere pool,
te weten de ordening 33). Deze beide zullen moeilijk te scheiden zijn.
Onder ordening pleegt het Socialisme te verstaan een min of meer ver
doorgevoerde socialisatie, en aangezien enkele vrijheden, zooals die
van drukpers, steeds moeten teruggrijpen naar materiëele bestanddeelen. waarvan niet gegarandeerd is. dat ze van elke socialisatie zijn
vrijgesteld. is niet duidelijk. welke waarde dan nog aan de vrijheden
onder het Socialisme mag worden toegekend 34). Leerzaam is hierbij
het decreet van de Radenregeering in München: " Die Presse ist
sozialisiert; die Verleger werden aufgefordert Vorschläge für die
Durchführung dieses Beschluszes zu machen" . Men kwam tot een
voorstel. om over te gaan tot het instellen van zes raden: Betriebsrat.
Redakteurrat. Zeitungsfachrat. Zeitungsgildenrat. Arbeiter- und
Bauer-Kontrollrat en Oberster Kontrollrat. Naast de idee van naasting kwam de gedachte aan en Anzeige...Monopol op den voorgrond.
In Juni 1919 kwam te Weimar op den partijdag der sociaal-democratische partij ter tafel het volgende voorstel:' "Die Fraktion wird
beauftragt noch vor Inangriffnahme der Sozialisierung der gesammten Pressen ein Gesetzentwurf über ein Anzeigemonopol anzubringen". Van dit voorstel is niets meer vernomen 35).
Een van de programpunten van de Fransche socialistische partij

31) Zoo ook Prof. J . Goudriaan Jr. De S .D .A.P. en de onaantastbaarheid (Jan
het wettig gezag in den democratischen Staat. in De Groene Amsterdammer van
18 Februari 1933.
32) Prof. Mr W. A. Bonger. t.a.p .• blz. 80.
&8) Or M. van der Goes van Naters, t.a.p .. blz. 117.
84) Over het in gevaar brengen van de vrijheid door socialisatie zie men
Mr P. S. Gerbrandy. De strijd (Jo or nieuwe maatschappijvormen. Amsterdam z.d .•
blz. 19 v. Ook tijdens de Fransche Conventie verdwenen de vrijheden ten bate
van de socialisatie; zie André Tardieu. Le souverain captif, blz. 127.
35) W. N. van der Hout. Over de krant, blz. 71 v.
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is "Le controle des ressources de la presse" 36). Ook overigens beperkt men zich daar weinig in de reglementeering 37).
Dat eveneens in andere gevallen de drukpersvrijheid moeilijk los is
te maken van het sociale "substraat" , blijkt uit de mogelijkheid, om
door middel van stakingen het publiceeren van gedachten te verhinderen. Het resultaat is echter, dat de vrijheid van den humanistisch gedachten, autonomen mensch ook hier zeer betrekkelijk is.
Tegen de conceptie van dezen mensch in deze leer bestaan uiteraard
dezelfde bezwaren als tegen dien in de beschouwingen van het
Liberalisme.

B.

UITGAANDE VAN DEN STAA T.
I;

ITALIë EN DE PERSVRIJHEID:1).

Tegenover het Liberalisme, dat zijn uitgangspunt kiest in het
individu, stellen zich de richtingen, die dit kiezen in den staat.
De eerste richting, welke daarbij onder de oogen moet worden gezien, is het Fascisme. Terwijl het Liberalisme ook in ons land tot
ontplooiïng kwam, was zulks met het Fascisme niet het geval,
zoodat we ons, teneinde te weten te komen, welk standpunt ten
opzichte van de pers wordt ingenomen, moeten wenden tot het
land, waar getracht is, de leer in practijk om te zetten.
Het Fascisme wenscht allereerst zijn positie af te bakenen tegenover het Liberalisme. "Wat stelt nu het Fascisme tegenover de
individualistische, atomistische opvatting van het Liberalisme? Het
Fascisme geeft dan aan het probleem van de verhouding individugemeenschap een tegenovergestelde oplossing als het Liberalisme;
voor het Fascisme is de gemeenschap van primair, het individu van
secondair belang. Het individu is ondergeschikt aan de gemeenschap
en heeft slechts bete eken is als deel van het geheel" 2). "Voor het
Fascisme is de suprematie van den staat, hoogste verwerkelijking der
gemeenschap, een onaantastbare zekerheid" 3).
36) Programma dti part; socialiste S. F. I. 0., Paris 1926. deuxième édition.
blz. 13.
37) Een aantal bepalingen zijn vermeld in het boekje Les Maîtres Secrets de la
Presse, van René Modiano. blz. 52 v.
:1) Hierover zie men b.v. Hans Dresler. Geschichte der italienischen Presse.
2 Teile. München und Berlin 1933. 1934:
Dr Erich Röhrbein. Das Italienische Preszrecht, Berlin 1930.
2) J. F. Otten. Het Fascisme. Amsterdam 1928. blz.105 .
S) Idem. blz. 106.
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In plaats van het aan het Liberalisme inhaerente individualisme
wil het Fascisme een organische staatsopvatting. Van dezen staat
maakt de mensch deel uit. Mussolini zei op 14 September 1929:
"Nous sommes les premiers à avo ir affirmé, en présence de l'individualisme démo-libéral. que I'individu n'existe qu'en ta nt qu'il est
dans I'Etat et subordonné aux nécessités de l'Etat, et que, au fur
et à mE'sure que Ie civilisation prend des formes de plus en plus
complexes, la liberté de l' individu se restreint toujours plus" 4).
Hieruit blijkt reeds, dat voor het Fascisme geen "sfeer van vrijheid" bestaat, welke voor het staatsorgaan verboden terrein zou
zijn. Omdat ze uitsluitend vanuit den staat worden bezien, krijgen
de vrijheden een gansch andere beteekenis. Ze zijn geworden tot concessies van het staatsgezag, waartoe dit evenwel allerminst verplicht
is 5). "Der fascistische Staat gesteht seinen Angehörigen nicht Rechte
zu, die sie gegen ihn geItend machen könnten, sondern betrachtet
die politische Rechte als Zugeständnisse des Staates gegenüber seinen
Angehörigen, um unter seiner Gewalt mitzuwirken zum sozialen
Wohle" 6) . Binnen de door den staat gestelde grenzen genieten deze
rechten rechtsbescherming en kunnen ze door den burger geldend
worden gemaakt, ook tegenover den staat.
Ziende op de ruime beteekenis van het staatsorganisme kon Bartolotto zeggen, dat de rechten van den mensch niet de geringste
waarde hebben, daar aan den staat de regeling van hun verkrijging
en hun uitoefening is voorbehouden 7) .
Van den nieu wen inhoud, aan de vrijheid geschonken, getuigen
ook de woorden van Mussolini, uitgesproken op 24 Maart 1934:
"La conception de liberté n'est pas absolue, car, dans la vie, il n'y a
rien d'absolu. La liberté n'est pas un droit, mais un devoir. Ce n'est
pas un cadeau: c' est une conquête; ce n' est pas une égalité, c' est
un privilège. La conception de liberté change avec les moments.
I1 y a une liberté en temps de paix, qui n' est plus la liberté en

4) Mussolini, Le Fascisme, 15e édition, Paris 1934, blz. 70.
5) Mr A. Anema, Grondslag en karakter van de Italiaansch-fascistische staatsleer, blz. 54.
6) Conrad Bornbak, Das ltalienische Staatsrecht des Faschismus, Leipzig 1934,
blz. 133.
7) Mr A. Anema, Grondslag en karakter van de Italiaansch-fascistische staatsleer, blz. 44.
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temps de guerre. Il y a une liberté en temps de richesse, qui ne peut
être accordée en temps de misère" 8) .
Van rechten, zooals we die in de Déclarations de l'homme et du
citoyen aantreffen, is hier geen sprake 9). Daarmee is "grondig
schoonschip gemaakt" 10). De plaats van de rechten wordt ingenomen door de plichten tegenover de gemeenschap 11). En terwijl
in den liberalen staat de vrijheden door den staat worden beschermd,
worden zij in den fascistischen staat eerst door den staat mogelijk
gemaakt. Geen vrijheid dan in den staat. Zoo zei Mussolini in een
interview, "dasz in unserem Staate die Freiheit dem lndividuum
nicht fehlt. Er hat mehr davon, als der Isolierte, denn der Staat
schützt ihn, er ist ja ein Teil von ihm. Der andere ist verlassen" 12 ) .
Eenerzijds wordt door het Fascisme de staat gezien als "een organisme, dat alles moet weten, dat zich van niets mag afmaken en
dat niets mag overlaten aan het domme automatische en blinde spel
der sociale krachten" 13), doch anderzijds ook als "een instrument,
dat bestemd is om de realiteit van het maatschappelijk leven te
beheerschen en te leiden, om aan de behoeften der samenleving
tegemoet te komen en de problemen, die zich daarbij voordoen, op
te lossen. Een instrument en dus een zaak van betrekkelijk ondergeschikte waarde, veranderlijk als de omstandigheden. waaronder
het gebruikt wordt en de materie, waarmede het in aanraking
komt" 14). Om de positie van den staat in het fascistisch stelsel te
begrijpen, moet bedacht worden, dat hij, hoe machtig ook, onderworpen is aan de élite, die gevormd wordt door de fascistische
partij.
Dit dient te worden vooropgesteld tot het verkrijgen van een
inzicht in het Italiaansche persrecht. Het Fascisme staat sceptisch
tegenover de vrijheid van drukpers, zooals deze in andere landen
8) Mussolini, t.a.p., blz. 72.
9) J. F. Otten, t.a.p., blz. 128.
10) Mr A. Anema, Grondslag en karakter van de Italiaansch-fascistische staatsleer, blz. 43.
ll) Prof. Dr H. P. Blok, De grondgedachte van het fascisme, in Haagsch
Maandblad van Juli 1931, blz. 8.
12) Emi! Ludwig, Mussolinis Gespräche mit Emil Ludwig, Berlin-WienLeipzig 1932. blz. 131.
13) Gioacchino Volpe, Wording en wezen van het fascisme, in Haagsch Maandblad van Juli 1930, blz. 95.
14) Idem, in Haagsch Maandblad van Mei 1930. blz. 547 .
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zou bestaan. Schrijven de kranten niet slechts, wat de groot-industrie
en de banken gedrukt willen zien? "Heute dienen die Zeitungen
Interessen, nicht mehr Ideen, wenigstens die meisten" 15). Mussolini meende: "Die Wahrheit liegt in jedem Lande immer auf dem
Grunde eines Brunnes. Den musz man ausloten und sehen, wie tief
er ist. lch bestreite aber, dasz das bei Freiheit der Presse leichter sei,
ja dasz es eine solche überhaupt gibt. Vielmehr gehorcht sie heutzutage überall wirtschaftlichen oder politischen Interessengruppen.
lch habe mehrere QueUen der lnformation: Präfekten, Minist~r, private Bürger. So kommt die Wahrheit vielleicht langsamer, aber
schlieszlich doch heraus" 16).
Terwijl in het progrjlm, dat Mussolini in Maart 1919 voor de
fascistische beweging opstelde, nog o.m. vrijheid van gedachte en
van geweten, vrijheid van godsdienst en van vereeniging, vrijheid
van drukpers en van propaganda voorkwamen. werd reeds, kort na
den aanvang van het nieuwe bewind de vrijheid van de pers aan
banden gelegd. De prefecten in de provincies kregen daartoe ruime
bevoegdheden. Zoo konden ze overgaan tot het tijdelijk opheffen
van een krant. Uitvoerig zijn de bepalingen inzake de pers neergelegd in het decreet van 10 Juli 1924. waarin de leiding over de
pers geregeld werd. de wet van 3 I December 1925 op de periodieke
pers, het decreet van 14 Januari 1926 betreffende ondersteuning
van journalisten, het reglement van 4 Maart 1926, eveneens op de
periodieke pers, het decreet van 26 Februari 1928 betreffende het
beroepsregister der journalisten.
In 1925 werden uitgevers en eigenaars verantwoordelijk gesteld
voor het betalen van de kosten, verschuldigd voor herstel en proces,
Ingeval van veroordeeling wegens persmisdrijven. De machines
vormen daarbij de garantie.
Op 31 December 1925 trad de wet op de beroepsregisters in werking 17). Sindsdien was uitoefening van het journalistieke beroep
slechts aan ingeschrevenen .geoorloofd. Voor insçhrijving is vereischt
overlegging van bewijs van Italiaansch onderdaanschap en tevens
het bewijs, dat de in te schrijven persoon in het volle genot is van
zijn burgerrechten. Bovendien moet hij moreel en politiek van goed
1.5)
16)
17)
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Emil Ludwig, t.a.p., blz. 54.
Idem, blz. 113 V.
Over de beroepsregisters Dr Erich Röhrbein. t.a.p.. blz.

21 .

gedrag zijn. De districts-vakvereeniging, het sindicato regionale
fascista dei giornalisti, dat een onderdeel vormt van het nationale
verband van vakvereenigingen voor journalisten, is belast met het
bijhouden van dit albo dei giornalisti. Sinds 28 September 1928
wordt bovendien van de journalisten een bepaalde opleiding verlangd.
Thans is de toestand dus als volgt: Elk blad heeft een verantwoordelijken redacteur, wiens benoeming afhankelijk wordt gemaakt
van de goedkeuring van den plaatselijken prefect. Met dezen moet
de redacteur ook verder steeds overleg plegen 18) . De prefect is op
zijn beurt volgens de wet van 3 April 1926 verantwoordelijk tegenover den minister-president.
De drukker en uitgever moeten jaarlijks aan den procureurgeneraal een geschreven en geteekende verklaring aanbieden, met
aanwijzing van den eigenaar van het blad 19). De pers in haar
geheel ressorteert onder den secretaris-generaal der fascistische partij.
Naast deze verantwoordelijkheid van den redacteur is er de genoemde vakvereeniging, die den journalist heeft te beschermen tegen
invloeden van buitenaf. Deze vakvereeniging staat door samenstelling en opgelegde taak weer onder directen invloed van den staat.
Door de oprichting van deze vakvereeniging en de eischen, welke
aan den journalist worden gesteld, valt in het Italiaansche persrecht
de nadruk niet op het product, maar op de persoon van den journalist zelf.
Al deze bepalingen hebben tot doel de pers dienstbaar te maken
aan de opvoeding van het volk. Het gevolg is, dat de krant niet
meer is "Ie moyen de manifester une pensée individuelle, mais bien
une forme d' organisation collective possédant Ie caractère industriel
d'un effort combiné pour atteindre des fins éconimiques, politiques
et morales.
"Dans ce nouvel état de choses, la manifestation de la pensée
individuelle est en grande part ie absorbée, parce qu' elle est mise au
service des fins collectives de l' organisation industrielIe" 20) .
De directe consequentie is, dat de geheele pers fascistisch werd.
18) G. Ballintijn. De pers in de dictatuurstaten. in Haagsch Maandblad van
Juli 1935 . blz. 53.
:19) Prof. P. Chimienti. Droit constitutionnel italien. Pa ris 1932. blz. 63 I.
20) Idem . blz. 630'
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Met name na den aanslag op Mussolini, 3 I October 1926, zijn alle
niet-fascistische bladen verboden. In de kranten is critiek op de
grondvragen der fascistische staatsbeschouwing niet toegestaan. Een
verschil met de regeling der pers in Rusland is, dat in Italië het
redactiegeheim niet van staatswege wordt beschermd 21) . Ook
worden hier niet, zooals bij het Communisme, de persdelicten als
ambtsdelicten beschouwd. Verder zijn in Rusland verschillende
zaken, zooals de nieuwswerving, anders geregeld. Maar overigens
wordt de pers naast den staat gelijkelijk gebruikt als instrument
van het regime.
Het merkwaardige van het persrecht in Italië is, dat het artikel
uit de Grondwet van 4 Maart 1848, waarin de vrijheid van de
pers werd neergelegd, artikel 28, gehandhaafd werd. Het luidt: "Die
Presse so11 frei sein, Miszbräuche jedoch sollen durch ein Gesetz
unterdrückt werden" 22). Volgens de leiding der fascistische partij
is dit artikel niet in tegenspraak met den gewijzigden toestand.
Slechts is de zin van het begrip misbruik anders bepaald, overeenkomstig de staatsopvatting van het fascisme.
Artikel I 14 van de wet op de openbare veiligheid verbiedt het
aanplakken in het openbaar of verspreiden van gedrukte of geschreven stukken, zonder toestemming der politie. Aangezien dit voor
inschriften op steen toepasselijk wordt verklaard, hebben grafschriften dus permissie noodig 23).
De nieuwe functie, welke de pers te vervullen kreeg, blijkt ook
uit het feit, dat de op 7 Januari 1926 bij decreto-Iegge opgerichte
Academia d'Italia volgens artikel 3h tot taak heeft het uitvoeren,

2J.) Or Erich Röhrbein, t.a.p., blz. 42.
22) Vermeld o.a. bij Or Erich Röhrbein, t.a.p., blz. 70.
23) Idem, blz. 125.
Vermelding verdient nog, dat volgens artikel 5 van de wet van 25 November
1926 tot verdediging van den staat de burger, die buiten het territoir van den

staat valsche, overdreven of tendentieuze geruchten of berichten over den binnenlandschen toestand van den staat verspreidt of mededeelt, onder welken vorm ook,
zoodat het vertrouwen en het prestige van den staat in het buitenland kan worden
verminderd, of op een of andere wijze een activiteit ontvouwt, welke de nationale
belangen kan benadeelen, gestraft wordt met gevangenisstraf van 5 tot 15 jaar
en blijvende uitsluiting van de openbare ambten. Dit getuigt, in welken zin het
persrecht in ruimere beteekenis in Italië tot uitwerking gebracht werd.
Vermeld bij F. Schaepman, Her Fascisme naar zijn beginselen beoordeeld.
Nijmegen-Utrecht 193 I, blz. 130.
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publieeeren en verspreiden _van vertalingen van Italiaansche literaire
producten 24).
Tot juiste beoordeding van het persrecht in het besproken land,
geven we weer, wat Dr Otten dienaangaande opmerkt: "Scherp is
tegen de muilbanding der Pers in verscheidene Europeesche landen
geageerd: de muilbanding der Pers is één der voornaamste tegen het
Fascisme geuite grieven. Toch moet men trachten in deze materie
rechtvaardig te zijn; Mussolini heeft gedurende de Matteotti-crisis
aan den lijve ondervonden, wat een bandelooze pers voor nadeden
kan veroorzaken. Hij is, naar het ons wil voorkomen, niet zoozeer in
theoretisch opzicht tegen persvrijheid gekant, maar zeer zeker tegen
de toepassing daarvan op de Italiaansche maatschappij 25). We
zagen echter, dat het optreden tegen en het ontkennen van het bestaan van vrijheidsrechten wel degelijk uit het positie-kiezen in den
staat, en derhalve uit de theorie voortvloeit.
Overigens kan politiek "een fascistische dictatuur in een bepaald
land of in een bepaalden tijd wellicht of althans ten deele goede
vruchten dragen, al is de staatsleer, waarop zij berust, onjuist" 2 6).
Volgens Volpe is de regeling, waaraan de pers in het belang van
den staat moet worden onderworpen, niet "geschikt om het vertrouwen in de hechtheid van de geheele constructie te vergrooten" .
"De meeste menschen toch" , voegt hij hieraan toe, "geven zich niet
voldoende rekenschap van . het feit, dat deze tijdelijke maatregelen
noodzakelijk zijn om aan het normale functionneeren van het stelsel
niets in den weg te leggen" 27). Eerder echter dan een voorwaarde
tot, hebben wij in deze maetregelen te zien een gevolg van het
regime.
2.

DUITSCHLAND EN DE PERSVRIJHEID.

In den laatsten oorlog onder strenge censuur gesteld, kreeg de
Duitsche pers, dank zij de Grondwet van Weimar, over een groote
mate van vrijheid te beschikken. ArtiRel 118 van deze wet luidt:
"Jeder Deutsche hat das Recht, innerhalb der Schranken der all24) Idem. blz. 13°.
25) J. F. Otten. t .a.p .• blz. 3°0 .
26) Mr A. Anema. Grondslag en karakter van de Italiaansch-fasci&tische stootllr
leer, blz. 8.
27) Gioacchino Volpe, t .a.p., blz. 98 v.
Zie ook F. Schaepman, t .a.p., blz. 125 v.
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gemeinen Gesetze seine Meinung durch Wort. Schrift. Druck. Bild
oder in sonstiger Weise frei zu äuszern. An diesem Rechte darf ihn
kein Arbeits- oder Anstellungsverhältnis hindern. und niemand darf
ihn benacl1teiligen. wenn er von diesem Rechte Gebrauch macht.
"Eine Zensur findet nicht statt. doch können für Liclitspiele durch
Gesetz abweichende Bestimmungen getroffen werden. Auch sind zur
Bekämpfung der Schund- und Schmutzliteratur sowie zum Schutze
der Jugend bei öffentlichen Schaustellungen und Darbietungen
gesetzliche Masznahmen zulässig" 1). Artikel 48 van dezelfde
Grondwet geeft aan den Rijkspresident de bevoegdheid. om. ingeval
van verstoring van de orde. o.m. artikel 1 18 geheel of ten deele
buiten werking te stellen 2).
Wel heeft voor het nationaal-socialistisch bewind de Constitutie
van Weimar alle beteekenis verloren 3). evenmin als in Italië de
Grondwet van 1848 (1861) is opgeheven. is in Duitschland de
oude Constitutie afgeschaft. Intusschen echter heeft de Regeering
dictatoriale bevoegdheden verkregen. Ook de Duitsche perswet van
7 Mei 1874. waarvan een artikel luidt: "Die Freiheit der Presse
unterliegt nur denjenigen Beschränkungen. welche durch das gegenwärtige Gesetz vorgeschrieben oder zugelassen sind". is slechts opgeven. voor zoover de nieuwe wetten haar uitdrukkelijk of stilzwijgend buiten werking stelden.
De beschouwingen. welke aan het recht voorafgaan. zijn inmiddels wezenlijk veranderd. "War der Staat für den Liberalismus ein
notwendiges Obel und bedeutete er politische WiIlkür gegenüber
einer grundsätzlich unbegrenzten privaten Sphäre. die im Bereich der
Grundrechte sogar unbegrenzbar war. so war es eine selbstverständliche Folgerung der nationalsozialistischen Rechtserkenntnis. dasz
von diesem Boden aus ein nationalsozialistisches Staatsrecht nicht
aufgebaut werden konnte" 4). "Im totalen Staat ist der Gegensatz
zwischen Staat und Volk beseitigt. ei ne Freiheitssphäre des einze!nen. die Eingriffen des Staates unzugänglich ist. wird nicht an1) Over dit artikel zie men Or Hellwig, Artikel I 18, in Or Hans Carl Nipperdey, Die Grundrechte und Grundpflichten der Reichsuerfassung, zweiter Band,
Berlin 193°, blz. lVV.
2) Zie Hermann Sellschopp. Die Grenzen der Diktatur auf Grund der Weimarer
Reichsverfassung, Lippstadt in Westf. 1932, blz. 16.
3) Drei Jahre Kampf für Deutsches Recht, blz. 25.
4) Idem. blz. 25. Zie ook blz. 14, 58. 62, 66. 70.
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erkannt, und es bedarf daher auch nicht der Einschaltung verfassungsmäsziger Sicherungen für diese falsch verstandene liberale
"Freiheit des lndividuums". An die Stelle der Grundrechte ist im
nationalsozialistischen Staat die Pflicht des Staates getreten, entsprechend dem Grundsatz des Rechtsstaates das Recht der Gemeinschaft gegen den R echtsbrecher zu sichern und damit das Recht des
einzelnen zu wahren. Das Bedürfnis nach Festsetzung besonderer
Grundrechte ist nicht mehr vorhanden angesichts des organischen
Staatsaufbaues, der in der Einheit sowie in dem Treue- und Gefolgschaftsverhältnis zwischen dem Volk einerseits und dem Staat und
seinem Führer andererseits seine QueUe hat" 5) .
Het nieuwe Duitsche recht neemt zijn oorsprong in de "V olksgemeinschaft" , bestaande uit "Führer" en " Gefolgschaftsverhältnis".
Aan het volk ligt het ras ten grondslag 6). Zoo kent het recht slechts
drie rechtsbegrippen, nl. het volk, de "Führung" , en de " Gemeinschaft" 7). Het kan alleen bestaan, inzooverre het een middel is tot
instandhouding van het ras 8). Dezelfde dienst wordt verricht door
den staat. In zijn Rijksdagrede op 30 Januari 1937 liet Adolf Hitier
sterk uitkomen, dat het volk het primaire is en dat partij, staat,
. justitie enz. slechts staan in dienst van het volk 9). De wil van
dat volk wordt belichaamd in de partij 10) .
Van nationaal-socialistische zijde is erop gewezen, dat men deze
beschouwing niet met den naam staatsabsolutisme mag betitelen.
Zoo schreef Dr Frank: "... .. wir leben nicht mehr im Staat,
sondern in einer Führergemeinschaft, wir leben in einer Volksverwirklichung, und es ist das unendlich viel mehr als der Staat" 11) . Elders
werd dit aldus omschreven: "In aller Eindeutigkeit wurde darauf
hingewiesen, dasz der Begriff " totaler Staat" für den national-

,

5) Dr Hans Frank. Nationalsozialistisches Handbuch füe Recht und Gesetzgebung, München 1935 . blz. 335 .
6) Drei Jahee Kampf für Deutsches R echt, blz. 29.
7) Idem, blz. 65 .
8) Idem. blz. 3 o.
9) Völkischer Beobachter van 31 Januari 1937.
Elders schreef hij. dat de staat is " die Organisation einer Gerneinschaft physisch
und seelisch gleicher Lebewesen zur besseren Ermöglichung der Forterhaltung ihrer
Art sowie der Erreicherung des dieser von der V orsehung vorgezeichneten Zieles
ihres Daseins". (Mein Kampf. München 1933. blz. 164 v.) .
J.O) Drei Jahee Kampf füe Deutsches R echt. blz. 64 .
11) Idem, blz. 24.
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sozialistischen Staat nicht brauchbar ist, da er nur dem Recht des
einzelnen verschiebt, also in der antithetischen Gegenüberstellung
zweier Sphären des rnenschlichen Lebens. der öfflentlichen oder
staatlichen und der privaten stehenbleibt. Der Begriff totaler Staat
überwindet damit nicht den Kernpunkt des Liberalismus. er bleibt
stehen in der Antithese: Staat - Volk und sucht damit den Nationalsozialismus auf eine Grundlage zurückzuführen. von der er schon
beim Beginn seines Karnpfes bewuszt nicht ausgegangen war. die
damit von Anfang an für den Nationalsozialismus gegenstandslos
war" 12). Het is dan ook wellicht juister. niet te spreken van staatsalmacht, maar van almacht der gemeenschap. Dit maakt echter hierin
geen verschil. dat de mensch uitsluitend wordt erkend als deel van
deze gemeenschap. Daaraan moet de enkeling zich opofferen 13).
De dienende positie van den staat blijkt ook uit het woord " Menschenrecht bricht Staatsrecht" '14) . Evenwel is niet duidelijk. wat hier
onder menschenrecht wordt verstaan. In elk geval kan het niet zijn
het complex van individueele rechten, in welken vorm ook. Deze
immers worden niet erkend. Zoo wordt verdediging tegen aanranding van de eer niet beschouwd als een handhaven van een individueel
belang, maar als een plicht jegens de gemeenschap 15) .
Gezien het voorgaande is het begrijpelijk, dat de pers eveneens
hulp heeft te verleenen aan de instandhouding van het volk.
Tegenover "persvrijheid" staat het bewind wantrouwend. "Der
Gedanke einer "Pressefreiheit", die zwar in letzter Ûberspitzung,
aber durchchaus folgerichtig zur Zügellosigkeit führte, ist überwunden und innerlich eigentlich schon in dem Augenblick aufgegeben worden, als man es für notwendig erachtete, die Betätigung
der im Bereich der Pres se Schaffenden unter ein besonè:leres Polizeigesetz - das alte Reichspressegesetz - zu stellen. Die Pressefreiheit
des neuen Rechts wird aus dem stol zen Mannesgefühl erwachsen,
einen Beruf in disziplinier Einordnung, in dem zum Geistesschaffen
Idem. blz. 24 V .
Adolf Hitler, M ein Kampf, blz. 166 v. Hij beroept zich daarbij op het
woord : "Und setzet ihr nicht das Leben ein . nie wird euch das Leben gewonnen
sein". buiten twijfel een ongewone exegese.
Vergelijk ook de woorden van Dr Reinhart Maurach, t.a.p .. blz. 13 6: " Nur
durch Dienst am Ganzen kann das Individuum in Wahrheit sich selbst dienen .
nur durch Aufopferung wird es innerlich frei " .
14) Adolf Hitler, Mein Kampf, blz. 10 5 .
.15) Dre; Jahre Kampf für Deutsches R echt, blz. 53.
12)

13)
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anfeuernden Bewustsein von Pflicht und Verantwortung unter dem
Schild der Ehre und Würde einer Standesgemeinschaft ausüben zu
dürfen" 16).
Steeds weer wordt de nadruk erop gelegd, dat de pers niet mag
zijn een "Zweck an sich" , doch slechts middel 17 ) . Hitler' s opvatting inzake de pers blijkt uit het volgend citaat: "Man pflegt gerade
in Journalistenkreisen die Presse gerne als eine "Groszmacht" im
Staate zu bezeichnen. Tatsächlich ist ihre Bedeutung denn auch eine
wahrhaft ungeheuerliche. Sie kann überhaupt gar nicht überschätzt
werden; hewirkt sie doch wirklich die Fortsetzung der Erziehung
im späteren Alter.

16) Max Amann. Die deutsche Presse im neuen Recht, in Z eitschrift der
Akademie für Deutsches Recht van Juli 1934 . blz. 5 I . Vergelij k ook Dr Otto
Dietrich. Der N eubau der deutschen Presse. in Zeitschrift der Akademie für
Deutsches Recht van 15 October 1936. blz. 854 . Dat de verhoudingen gespannen
waren vóór het nieuwe bewind de macht overnam. blijkt uit het feit. dat deze
Dietrieh. die la ter niet minder dan R eichspressechef der N .S.D .A .P . zou worden.
in de laatste dagen van het oude bewind uit het "Reichsverband der Deutschen
Presse" werd gesloten.
Den toestand onder het T weede Rijk laten we echter rusten. Het is bekend. dat
het bezwaar van de Nationaal-Socialisten tegen de pers uit di en tijd niet het minst
gold den invloed. door de Joden op de publiciteit uitgeoefend. Hierover b.v. Adolf
Hitler. Mein Kampf. blz. 56 v .• 266 V •• 332. 345. 354 v .• 706 ; Theodor
Fritsch. Handbuch der Judcn frage, zweiunddreiszigste. neu bearbeitete Auflage.
Leipzig 1933 . blz. 27I v.; Anton Meister. Die Presse als Machtmittel Judas,
2. erweiterte Auflage. München 193 I.
Joseph Goebbels schreef in Der Angriff van 2 September 1929 van de Joodsche
pers. dat ze was "am Ende nichts anderes als das Einfallstor. durch das jüdisches
Denken. jüdische Moral und jüdische W eltanschauung in die deutsche Bewusztheit
eindringt" .
De nationaal-socialisten in Duitschland waren echter niet de eenigen en de
eersten. die Joodschen invloed op de pers constateerden. S. M . Slagter. De Israëlietische Gemeente te Rotterdam. in Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het
6oo -jarig bestaan van de stad Rotterdam. Rotte rdam 1928 . blz. 4 12. meldt. dat
in I 756 te Rotterdam Joden toelating vroegen tot het boekverkoopersgilde. maar
geweigerd werden.
Ook Dr A. Kuyper, Antirevolutionaire Staatkunde. eerste deel. Kampen 1916.
blz. 580 v .• schreef over den Joodsehen invloed op de pers. Daar staat o .m.
inzake den invloed: "Met name toch de Jood bezit zoo in volle mate op dit
punt. wat wij missen. Hieraan nu is het te wijten. dat niet dan hoogst zelden
een man van hooge beteekenis zich ten onzent voor de journalistiek geeft."
17) Zie Dr Karl Bömer. Handbuch der W eltpresse. zweite Auflage. Berlin 1934.
blz. 155; Eekart Hachfeld. Die Stellun g der Presse im alten und neuen Staat,
Marburg 1935. blz. 52 . Deze laatste geeft op blz. 5 v. een literatuurlijst over
het nieuwe Duitsche persrecht.
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"Man kann dabei ihre Leser im groszen und ganzen in drei Gruppen einteilen:
erstens in die. die alles. was sie lesen glauben;
zweitens in solche. die gar nichts mehr glauben;
drittens in die Köpfe. welche das Gelesne kritisch prüfen und danach
beurteilen" . De eerste groep. bestaande uit de eenvoudigen of lichtgeloovigen. is verreweg de grootste. "Es ist ein Staats- und Volksinteresse ersten Ranges. zu verhindern. dasz diese Menschen in die
Hände schlechter. unwissender oder gar übelwollender Erzieher
geraten. Der Staat hat deshalb die Pflicht. ihre Erziehung zu überwachen und jeden Unfug zu verhindern. Er musz dabei besonders
die Presse auf die Finger sehen ; denn ihr Einflusz ist auf diese Menschen der weitaus stärkste und eindringlichste. da er nicht vorübergehend. sondern fortgesetzt zur Anwendung kommt. In der Gleichmäszigkeit und ewigen Wiederholung ,dieses Unterrichtes liegt seine
ganz unerhörte Bedeutung. Wenn also irgendwo. dann darf gerade
hier der Staat nicht vergessen. dasz alle Mittel einem Zwecke zu
dienen haben; er darf sich nicht durch das Geflunker einer sogenannten "Pressefreiheit" beirren und beschwätzen lassen seine Pflicht zu
versäumen und der Nation die Kost vorzuenthalten. die sie bracht
und die ihr gut tut; er musz mit rücksichtloser Entschlossenheit sich
dieses Mittels der V olkserziehung versichern und es in den Dienst
des Staates und der Nation stellen" 18).
Inderdaad is "mit rücksichtloser Entschlossenheit" op het gebied
van de pers opgetreden. Daarbij strekte tot handleiding artikel 23
van het Program der N.S.D.tA..P .• luidend: "Wir fordern den gesetzlichen Kampf gegen die bewuszte politische Lüge und ihre Verbreitung durch die Presse. Urn die Schaffung einer deutschen Presse
zu ermöglichen. fordern wir. dasz:
a. sämtliche Schriftleiter und Mitarbeitel' von Zeitungen. die in
deutscher Sprache erscheinen. Volksgenossen sein müssen.
b. nichtdeutsche Zeitungen zu ihrem Erscheinen der ausdrückl.8) Adolf Hitler. Mein Kampf, blz. 262 v. Zijn meening over den invloed
van de pers op de publieke opinie vindt men op blz. 93 v. van genoemd boek.
Misschien werd zijn standpunt mede bepaald door den geringen steun. hem door
de pers geboden voor hij de macht verkreeg. Hierover Dr N . J. D . Versluys.
t.a.p .• blz. 159; H. Samkalden. t.a.p .. blz. 94. Dr Kar! Bömer. Handbuch der
Weltpresse, blz. 154. deelt mee. dat er in 1932 in Duitschland 4703 kranten
waren. waarvan 976 tot een partij behoorden en van deze 120 tot de N.S .D .A.P.
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lichen Genehmigung des Staates bedürfen. Sie dürfen nicht in deutscher Sprache gedruckt werden,
c. jede finanzielle Beteiligung an deutschen Zeitungen oder deren
Beeinflussung durch Nicht-Deutsche gesetzlich verboten wird und
fordern als Strafe für Übertretungen die Schlieszung eines solchen
Zeitungsbetriebes, sowie die sofortige Ausweisung der daran beteiligten Nicht-Deutschen aus dem Reich.
"Zeitungen, die gegen das Gemeinwohl verstoszen, sind zu verbieten. Wir fordern den gesetzlichen Kampf gegen eine Kunst- und
Literatur-Richtung, die einen zersetzenden EinfIusz auf unser
Volksleben ausübt und die Schlieszung von Veranstaltungen, die
gegen vorstehende Forderungen verstoszen" '19),
De nieuwe regels voor de pers zijn in de eerste plaats neergelegd
in de Schriftleitergesetz van 4 October 1933 20). Schriftleiter zijn
daarin zij, die meewerken "an der Gestaltung des geistigen lnhalts
der im Reichsgebiet herausgegebenen Zeitungen und politischen Zeitschriften durch Wort, Nachricht oder Bild". (Artikel I). Volgens
artikel 3, sub 3, bepaalt de Minister voor Volksvoorlichting en
Propaganda, welke tijdschriften als politieke beschouwd moeten
worden. Artikel 5 zegt, dat slechts hij Schriftleiter kan worden,
die Duitsch Rijksburger is, de "bürgerlichen Ehrenrechte und die
Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Aemter" niet verloren heeft,
van arische afstamming is en niet getrouwd met iemand van nietarische afstamming, minstens 2 I jaar oud, "geschäftsfähig", "fachmännisch ausgebildet". en tenslotte moet men de eigenschappen
hebben, die de taak om mee te werken aan de beïnvloeding van de
publieke meening eischt. Teneinde voor "Fachmann" te kunnen
doorgaan, dient men, volgens artikel 7, b.v. minstens een jaar
werkzaam te zijn geweest bij de redactie van een Duitsche krant.
Artikel 8 schrijft de noodzakelijkheid van "Berufsliste" voor. De
leider van het "Landesverband" houdt hierover de beschikking.
Daarnaast heeft voornoemde Minister vergaanden invloed.
V ermeldenswaardige artikelen zijn overigens het dertiende:
"Schriftleiter haben die Aufgabe, die Gegenstände. die sie behandeln.
wahrhaft darzustellen und nach ihrem besten Wissen zu beurteilen" ;
19) Program der N.S.D.A.P .• Punkt 23 .

Deze wet is verschenen te München en Berlin in 1934.
Over de wet zie men Dr Hans Frank. t.a.p .• blz. 552 v.

20)
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het veertiende: "Schriftleiter sind insonderheit verpflichtet, aus den
Zeitungen alles fernzuhalten:
I. was eigennützige Zwecke mit gemeinnützigen in einer die
Oeffentlichkeit irreführende Weise vermengt,
2. was geeignet ist, die Kraft des Deutschen Reiches nach auszen
oder im Innern, den Gemeinschaftswillen des deutschen Volkes, die
deutsche Wehrhaftigkeit, Kultur oder Wirtschaft zu schwächen
oder die religiösen Empfindungen anderer zu verletzen,
3. was gegen die Ehre und Würde ein€s Deutschen verstöszt,
4. was die Ehre oder das Wohl ei nes andern widerrechtlich verletzt, seinem Rufe schadet, ihn lächerlich oder verächtlich macht,
5. was aus anderen Gründen sittenwidrig ist". Hierbij sluit aan
artikel 15: "Schriftleiter sind verpflichet, ihren Beruf gewissenhaft
auszuüben und sich durch ihr Verhalten innerhalb und auszerhalb
des Berufs der Achtung, die er erfordert, würdig zu zeigen" .
Opmerkelijk is het instellen van beroepsrechtbanken voor de
pers in artikel 27. Zij, die hierin zitting hebben, worden benoemd
door den meergenoemd en Minister, volgens artikel 32. Boven de
rechtbanken staan gerechtshoven (Artikel 33). In deze wet treft het
feit, dat de volle verantwoordelijkheid bij den redacteur berust. Hij
is op gevaar van niet-geringe straffen aansprakelijk voor hetgeen
hij schrijft. Om dit ten volle tot zijn recht te doen komen. is "das
unsittliche Prinzip der Anonymität" niet toegestaan 21). evenmin
als het oprichten van naamlooze vennootschappen en concerns 22).
Niet te miskennen is de groote invloed. welken de Minister van
Volksvoorlichting en Propaganda op de pers kan uitoefenen 23).
Het standsrecht. dat in deze wet uitvoerig is geregeld. wordt in
nog ruimer mate aangetroffen in de Reichskulturkammergesetz van
22 September 1933 24). Deze stelt de mogelijkheid open tot het
oprichten van "Körperschaften" van "Tätigkeitszweige". dus meer
dan "Berufe". Van deze "Zweige" kent de wet er 7. nl. voor
21) Or Otto Dietrich. t.a .p .• blz. 853.
22) Idem. blz. 854.

Men zie Or Hans Frank. t.a.p .• blz. 516 .
Niet zonder reden is deze Minister genoemd .. de Fouché der nationaal-socialistische beweging". (Nico Rost. De literatuur van het .. Derde Rijk". in De Groene
Amsterdammer van 4 Maart 1 9 3 3) .
2 4 ) Hierover Or Hans Schmidt-Leonhardt. Die Reichskulturkammer. Berlin
193 6 .
23)
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muziek. beeldende kunsten. theater. "Schrifttum". pers. radio en
film. Ook hier berust de opperste leiding bij genoemden Minister 25) .
Evenals het Fascisme streeft het Nationaal-Socialisme ernaar. aan
de pers een taak te verschaffen. die geheel past in de beschouwing.
welke men koestert over staat en volk. Het resultaat is een positieve
perspolitiek op groote schaal. blijkend uit de opheffing voor
eenigen tijd of voor immer van vele bladen. uit de wijze. waarop de
opleiding van redacteuren van staatswege geregeld is. uit het toezicht. dat bij voortduur wordt uitgeoefend. en uit het werk. dat de
bladen te verrichten krijgen. Als voorbeeld wijzen we erop. dat de
Duitsche rechtstijdschriften drieërlei opdracht hadden. te weten:
,,1. Galt es. die nationalsozialistischen Grundsätze für die Änderung und Oberwindung des überkommenen gesetzlichen Systems
zu entwickeln.
2 . Die neuen vom Nationalsozialismus geschaffenen Gesetze zu
kommentieren. d.h. vor Verfälschungen und Einordnung in das alte
Rechtssystem te bewahren und ihren völkischen Gesamtzusammenhang aufzuzeigen 26).
3. Den Juristen zum Rechtswahrer zu erziehen und damit dem
Volk das Vertrauen zum Rechte wiederzugeben. urn so die Kluft
zwischen Volk und Recht zu schlieszen".
Nu de berichtendienst onder strenge censuur staat. is het wellicht
mede daaraan te danken. dat in de bladen het paedagogisch element
van meer beteekenis wordt. "De krant wordt naast den brenger van
de lang niet altijd meer actueele berichten. een instructief orgaan.
waarin het volk opgevoed wordt tot beter begrip van het samenstel
der politieke. maatschappelijke en geestelijke wereldbeschouwingen.
25) De functie van de Reichspressekammer is door Max Amann. t .a.p .• blz. 49 .
als volgt kort omschreven : Zij " ist die ständische Z usammenfassung aller derjenigen
Personen. die bei der Gestaltung des geistigen Inbaltes deutscber Zeitungen und
Zeitscbriften. bei der Erzeugung der periodiscben Druckscbriften als des techniscben
Verbreitungsmittels der Presse und bei dem Ansatz oder der Vermittlung des
Absatzes von periodischen Druckschriften mitwirken. Sie alle bilden die Standesgemeinschaft der deutschen Presse und gliedern sich je nach der Besonderheit ihrer
beruflichen Betätigung in den einzelnen Fachverbänden ein. So unterschieden wir
in der Standesgemeinschaft der deutschen Presse beispielsweise die Berufsgruppen
der Verleger. der Schriftleiter. der Pressestenographen . der Werbenden. des Zeitschriftenhandels. der Z eitungs- und Z eitschriften-Grossisten usw."
26) Drei Jahre Kampf für Deutsches Recht. blz. 20. Op blz. 21 noot wordt
meegedeeld. dat het "Presse- und Zeitschriftenamt der Deutschen Rechtsfront" de
pers. vooral de partijpers. moet voorzien van juridisch materiaal.
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die van staatswege als de juiste worden beschouwd. (De hier gebruikte meervoudsvorm moet in het voordeeligste geval blijkbaar
een pluralis maiestatis beteekenen, E . D .). Dat men er in geslaagd
is op deze basis een nieuwe belangstelling voor het dagblad te kweken, mag niet beweerd worden, gezien de sterk verminderde oplagen
der bladen. Maar de poging is nog te jong, om aan de resultaten een
definitief bewijzend karakter toe te durven kennen" 27).
Een voorbeeld van de nieuwe taak der Duitsche pers zien we in de
verordening van de chef der politie van I3 Juli I 9 3 7, welke verordening als volgt in de Völkische Beobachter van I4 Juli is omschreven: Voor het gansche rijk wordt voorgeschreven, "dasz die
Polizeibehörden bei Bekanntgabe der amtlichen Ermittlungen über
Straszenverkehrsunfälle an die Ta-gespresse den vollen Vor- und
Zunamen sowie die Wohnung des Schuldigen, gleichgültig ob es
sich um einn Fahrzeugführer oder einen Fuszgänger handelt, in allen
Fällen anzugeben haben, bei denen nachweislich übermäsziger
Alkoholgenusz zum Verkehrsunfall geführt hat. Ausgenommen
bleiben Fälle, bei denen ganz besonders gelagerte Umstände notwendig machen" .
De leiders zijn over de ontwikkeling tot nu toe blijkbaar niet
ontevreden. Althans, Hitler sprak op 30 Januari I937: "Unsere
Pres se ist ein gewaltiges Instrument im Dienste der Selbstbehauptung
unseres Volkes geworden und hilft mit, die Nation zu stärken" '28).
Anderzijds echter is niet zonder reden de Duitsche pers betiteld als
"Presse in Uniform" '2 9). Naast verschillende goede dingen, als een
betere regeling van het beroepsrecht voor de redacteuren, waarbij
het evenwel te betreuren valt, dat steeds de overheid de beslissende
stem heeft, en de opruiming van veel, dat slechts kwaad kon stichten,
al is de bezem wel bijzonder hard gezwaaid, bestaat het resultaat
27)

Erik Lindner. t.a.p .• blz. 27.

28) Völkischer Beobachter van 31 Januari 1937.
29) Dr Sizza Karaiskakis. Das dritte R eich durch meine Brille. Berlin 1934.
blz. 171 . Op blz. 179 schrijft zij: .. Nicht der Nationalsozialismus hat den
deutschen Zeitungen die Uniform angezogen. sondern das betretene Seitwärtsschauen
der deutschen Journalisten nach den Parteivorbildern . die sie zu kopie ren suchen.
hat ihre Monotonie bedingt. Erst wenn der deutsche Journalist wirklich nationalsozialistisch fühlen gelernt hat. dann wird das Zeitungsbild Deutschlands wieder
lebendig und vielgestaltig sein". Het .. nationalistisch Fühlen" schijnt dus niet steeds
direct bij het Duitscher-zijn inbegrepen te mogen worden.
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uit "door de macht gedicteerde dagbladartikels" 30). Het resultaat is
ook, dat van de censuur naar blijkt een ruim gebruik wordt gemaakt 31). Deze censuur trouwens mocht in een "völkischen" staat
"überhaupt" niet noodig zijn!

3.

RUSLAND EN DE PERSVRIJHEIDl).

Fascisme, Nationaal-Socialisme en Communisme komen o.m. hierin met elkaar overeen, dat zij aan de staatstaak een inhoud geven,
die niet, zooals bij het Liberalisme, tegenover een sfeer van vrijheid
is afgegrensd .2). Schijnbaar maakt ook het Communisme een uitzondering voor een bepaalde groep van personen. Daar deze groep
echter de macht in handen heeft, kan men niet zeggen, dat zij deze
rechten "tegenover" den staat geldend maakt, doch dat ook de staat
op zijn beurt een instrument is ter vervulling van een politiek en
maatschappelijk program 3). Het merkwaardige van het Communisme is, dat zeer uitdrukkelijk erkenning der individueele rechten in
het uitzicht wordt gesteld. Maar deze zullen dan niet behoeven te
worden geldend gemaakt tegenover den staat, aangezien deze inJ. Huizinga. In de schaduwen van morgen, blz. 17 I.
31) Dr J . Valkhoff, Twee nieuwe staatsvormen, blz. 52 .
Niet-onverbeterlijk is de uitspraak van Mr Dr W. M. Westerman. Is de Neder landsche pers objectief. in Haagsch Maandblad van Juni 1935. blz. 569: "Men
klaagt er over. dat de pers in de dictatorisch geregeerde landen aan handen en
voeten gebonden is. zoodat aan haar oordeel geen waarde meer toegekend kan
worden. Maar die toestand heeft bij alle nadeden. waarvoor ik zeker de oogen
niet wensch te sluiten. toch dit bij komstige voordeel. dat de lezer gewaarschuwd is.
Hier weet de lezer. dat de pers de spreektrompet der re geering of de bovendrijvende
partij is. Hier weet de lezer. dat de pers bepaalde oogmerken heeft na te streven.
Geen enkel blad in een zoodanig land doet het voorkomen alsof h et er slechts
op uit is de objectieve waarheid te dienen. En dus leeft men daarginds. hoe men
ook verder over de nieuwe staatsinrichting of de nieuwe machthebbers moge
denken . in ieder geval in een eerlijke atmosfeer".
1) Over de Russische pers zie men Boris Mirkin-Gezewitsch, Das sowjetrussische Preszrecht, für die deutsche Ausgabe der Preszgesetze des ErdbaIls bearbeitet von Dr Wolfgang Bretholz. Berlin 1931;
Artur W . Just. Die Presse der Sowjetunion , Berlin 193 I. Op blz. 284 v.
van dit werk vindt men bovendien aangaande dit onderwerp een uitgebreide
literatuurlijst.
2) Punten van overeenkomst tusschen Fascisme en Bolschewisme zijn b.v.
bijeengebracht door J. F. Otten. t.a.p .• blz. 313 noot.
3) Zie Dr Waldemar Gurian, Der Bolschewismus, Einführung in Geschichte
und Lehre, Freiburg im Breisgau 1931, blz. 69 v.
30)
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middels zal zijn verdwenen. De vraag mag gesteld. in hoeverre men
hierbij van "rechten" kan spreken.
Teneinde de toekomststaat te doen aanbreken. is gedurende bepaalden tijd een dictatuur van het proletariaat noodzakelijk. "Na
het verstrijken van de periode van de diktatuur van het proletariaat.
die zeker wel een menschenleeftijd kan duren. zal de bourgeoisie als
klasse langzamerhand zijn verdwenen. Haar leden hebben zich dan
opgelost in de arbeidersklasse. zijn ook arbeiders geworden. Maar
dan zal ook het proletariaat als klasse verdwenen zijn. Want de
arbeiders zijn dan geworden de eenige klasse. die de geheele menschheid omvat en daarmee opgehouden heeft klasse te zijn. De vroegere
leden van de klasse der bourgeoisie zijn dan menschen geworden.
evenals de vroegere proletariërs menschen geworden zijn. De in
klassen gescheiden maatschappij heeft dan plaats gemaakt voor de
kommunistische organisatie der menschheid. Eerst in het kommunisme zijn rechten van den mensch mogelijk" 4).
Vóór dien tijd kan men niet zeggen. dat in Rusland de menschelijke persoonlijkheid als zelfstandig geestelijk wezen erkend wordt.
Veeleer wordt de mensch gezien als "materiaal voor het collectivum,
voor het sociale geheel" 5). Voorloopig nog is de idee van persoonlijke vrijheid in lijnrechten strijd met de idee van het Communisme 6) .
Alles wordt dienstbaar gemaakt aan de almacht van den staat.
Tegenover hem is een beroep op rechtsregels onmogelijk 7). De uitspraak van den Sovjet-jurist, dat de proletarische staat niet zichzelf,
maar zijn burgers grenzen stelt 8), is bij nader inzien nog te welwillend ten opzichte van de burgers, voorzoover althans deze grenzen
geen einde beteekenen.
4) Mr Dr A . Buriks, De vrijheidsrechten. in de Sowjet-konstitutie. in De
Nieuwe Tijd. 1920. blz. 37.
5) Prof. S. Frank. De geest van het Bolsjewisme. in Haagsch Maandblad van
Juni 1931. blz. 564 .
6) Idem. t .a.p .• blz. 560.
Zie ook Henriëtte Roland Holst. De Krisis der Westersche Kultuur. blz. 54 .
7) Mr C. J. F. Caljé. Grondtrekken van het Sovjet burgerlijk-wetboek, in
Haagsch Maandblad van October 1928. blz. 364.
Zie ook Prof. B. Mirkine-Goëtsewitsj. De Sovjet-staat en het recht, in Haagsch
Maandblad van November 1927. blz. 451. Mirkine-Goëtsewitsj is een andere
schrijfwijze voor den naam van den reeds vermelden Mirkin-Gezewitsch.
8) Mr C. J. F . Caljé. t .a.p .. blz. 364.
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Op zijn beurt echter is de communistische staat weer ondergeschikt aan de communistische partij. die volgens Lenin is aangewezen. om den wil van het proletariaat te verwezenlijken. Is niet
altijd duidelijk. wie tot de klasse van proletariërs behooren 9) . anders staat het met de leden van de partij. Zij stellen normen voor den
staat.
Voor vrijheden blijft hierbij geen plaats over. Teneinde "die
Bourgeosie völlig zu erwürgen. der Bourgeoisie jegliche Lust zu
rauben. Versuche der Wiederherstellung der bürgerlichen Macht zu
unternehmen. so ist es auch klar. dasz von keinerlei groszen Freihelten der Bourgeoisie die Rede sein kann .. . . ." 1 0) . .. Wir sehen
nun. dasz eine Verletzung jeglicher Freiheiten in Beziehung der
Gegner der Revolution notwendig ist. Es kann in der Revolution
keine Freiheiten für die Feinde des Volkes und der Revolution
geben" .11). Tezamen met den tegenstander moeten dus zijn rechten
worden vernietigd.
Om dit laatste te bewerken wordt de toevlucht genomen tot de
dictatuur van het proletariaat. Dictatuur is volgens Lenin een bestuur. dat door geen enkele wet beperkt. door geen en~elen regel
belemmerd wordt. en dat alleen op geweld steunt 12) . En onder
dictatuur van het proletariaat verstaat men "die Staatsmacht der
Arbeiterklasse. die die Bourgeoisie und die Gutsbesitzer erwürgt" 13). De leiding berust daarbij in handen van een Centraal
Comité van enkele personen. die doelbewust gebruik maken van
terreur.
Deze dictatuur nu bedoelt juist door haar optreden het afsterven
van den tegenwoordigen staat te veroorzaken. en het doodsuur van
den ouden is tevens het geboorte-uur van den nieuwen staat '14) .
9) Dr Waldemar Gurian. t .a.p .. blz. 68 v.;
Het staatkundig stelsel der Sociaal-Democratie, blz. 46;
Me P . J . Idenburg. De rechten van den individu in de wetgeving van de
Russische Sowjetrepubliek. in Stemmen des Tijds. 1926. blz. 282 .
10) N . Bucharin. Das Programm der Kommunisten. Berlin 1919. blz. 34.
11. ) Idem. blz. 35.
~) Prof. B. Mirkine-Goëtsewitsj. De Sovjet-staat en het recht, blz. 45 I.
13) N . Bucharin. t.a.p .• blz. 21.
14) Dr M. van der Goes van Naters. Socialistische Staatsvernieuwing. Arnhem
1937. blz. 54.
Over het afsterven van den staat zie men N . Lenin. Staat und Revolution,
Berlin-Wilmersdorf 1 9 1 8. blz. 1 5 v.. 83.
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"Nur in der sozialistischen Gesellschaft. nachdem der Widerstand
der Kapitalisten endgültig gebrochen sein wird. wenn die Kapitalisten verschwunden sein werden. wenn es keine Klassen mehr geben
wird (d.h. wenn es keinen U nterschied mehr geben wird zwischen
den Mitgliedern der Gesellschaft in Bezug auf die öffentlichen Produktionsmittel) - erst dann hört der Staat zu bestehen auf und
man kann von Preiheit reden. Erst dann ist die Demokratie möglich
und wird eine wirklich volle Demokratie oh ne irgendwelche Ausnahmen durchgeführt werden können" 15). In dit verband verdient
het hier reeds vermelding. dat de nieuwe Russische grondwet zich
hierin van de vorige zou onderscheiden. dat meer vrijheden zijn
toegestaan 16).
Het spreekt vanzelf. dat in een stelsel. waarin de vrijheid beschouwd wordt als een "bourgeois-vooroordeel" 17) ook van een
vrije pers niet veel overblijft.
In de geschriften en redevoeringen van communisten constateeren
we even zeer scepsis ten opzichte van drukpersvrijheid in landen.
waar hun opvatting niet wordt verwezenlijkt. als we bij de beide
hiervoor genoemde richtingen mutatis mutandis aantroffen. Zoo
N. Lenin. t .a.p., blz. 82 V.
Vergelijk Bernard Appert, La Réforme constitutionnelle de I'Union
souiétique, in R evue des Sciences Politiques van Juillet--Septembre 1936, blz.
389 v. Dit zou dus beteekenen, dat van de " klasse -vijanden" thans minder gevaar
te duchten is. Wat het in werkelijkheid zeggen wil, wordt door den correspondent
van de Temps in Moscou in het nummer van 5 Augustus 1936 als volgt aangegeven : " Croire que les partis prolétariens (autres que Ie parti communiste) ,
par exemple, les mencheviks, les trotskistes, les anarchistes vont avoir leurs
journaux, comme ce fut Ie cas pour certains d'entre eux, pendant les premiers
mois du gouvernement soviétique, serait une complète erreur. Les articles parus
dans la presse à ce sujet ne laissent subsister aucun doute. Le parti communiste
garde, comme par Ie passé, son monopole absolu de la chose imprimée. L 'existence
d'une pres se d'opposition n'est même pas envisagée. A quoi se réduit la concession
faite par les autorités? Simplement à la fourniture par l'Etat à certains organisations
qui en feront la demande d'imprimeries et de stocks de papiers pour éditer de
nouveaux journaux sous ie contróie naturellement du parti communiste. C' est
dire que les journaux d' usines pourront, par exemple, se multip ier sous la direction
de la cellule locale. On voit que les mêmes expressions peuvent recouvrir des
réalités toutes différentes, selon qu'elles sont employées en U.R.S.S. ou dans
les démocraties occidental es. Les innocents qui prendraient pour argent comptant
des expressions comme inviolabilité de la personne ou liberté de la presse seraient
loin du compte".
17) Uitdrukking van Lenin, vermeld bij Prof. Or P. A . Diepenhorst, in het
aangehaalde artikel Het Boischewisme, blz. 57.
l.5)
16)
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zei Lenin in 19 18: "Les capitalistes ont toujours appelé "liberté"
la liberté pour les richej de faire leurs profits et la liberté pour les
travailleurs de mourir de faim.
"La liberté de la presse pour les capitalistes, c' est la liberté pour
les riches d' acheter la presse, de fabriquer et de falsifier la soi-disant
opinion publique" 18). Hoe van deze zijde de persvrijheid in ons
land wordt beoordee .:1, blijkt uit de woorden van Dr Buriks: "Onze
groot edelachtbare heeren van den Hoogen Raad wrongen zich in
kunstige bochten, om allerlei bepalingen, die de vrijheid van drukpers in het hart tastten, met die vrijheid schijnbaar overeen te brengen. Vooral bij dit grondrecht heeft de arbeidersbeweging op gevoelige wijze ondervonden, dat de rechten van den mensch niet voor
den arbeider zijn bestemd. Al ware de redaktie de volmaaktheid
zelve geweest, het politieke en ekonomische overwicht der heerschende klasse zou langs een omweg wel gezorgd hebben, dat van
de vrije drukpers feitelijk niets terecht kwam" 19). "Werkelijke vrijheid van drukpers, werkelijke vrijheid van meeningsuiting is slechts
mogelijk als voor de pers de afhankelijkheid van het kapitaal verdwijnt" 20) .
Van de beteekenis der pers waren de communisten overtuigd, reeds
lang voordat zij aan de macht waren. Onder het Tsarisme heerschte
strenge censuur 21). Verbanningen waren aan de orde van den dag.
Zoodoende moest alle vrijheid nog verworven worden '22), en elk
stukje verworven recht werd tot een sport aan den "ladder, waarop de gansche klasse tot steeds meer recht en meerdere vrijheid omhoog zou stijgen naar het verre doel: de verovering der politieke
macht" .231.
Dat de revolutionaire gedachte reeds in 19°5 ver was ingevreten,
bewijst het feit, dat sommige socialistische bladen na de Octoberdagen in dat jaar een oplaag bereikten van 600.000 exemplaren,
terwijl hoeken en brochures van dezelfde richting, ondanks de cen~8)

M.-A. Landau Aldanov. t .a.p .• blz. 140.
Zie ook Mr Dr Buriks. t.a.p .• blz. 42 V.
19) Mr Dr A. Buriks. t.a.p .• blz. 42.
20) Idem. blz. 43.
21) Vergelijk Henriëtte Roland Holst van der Schalk. De reIJolutionaire masllQaktie, blz. 206.
22) Idem. blz. 229.
23) Idem. blz. IS 5.
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suur. in millioenen exemplaren werden verspreid. Hoe al terstond de
strijd gericht was op de verkrijging van persvrijheid. blijkt hieruit.
dat in 19°5 de socialistische Raad te Petersburg proclameerde. dat
slechts die bladen mochten verschijnen. wier redactie zich verplichtte.
voortaan de voorschriften der censuur te veronachtzamen. De kranten werden derhalve .. forcés d' être libres" . In hetzelfde jaar verschafte de Tsaar voor korten tijd vrijheid van woord en pers.
Tijdens de censuur deed zich het merkwaardige feit voor. dat de
boeken van Tolstoï werden verbrand. terwijl een artikel van Lenin
mocht passeeren. Te Petersburg werd de publicatie van een bolschewistische krant toegestaan. en tegelijkertijd vervolgde men de gematigde bladen 24 ). Blijkbaar wilde men de communisten uit hun
tent lokken. Deze werkten echter, wat hun eigenlijke ondermijnende
arbeid aangaat. goeddeels in stilte voort. waarbij slechts door hun
publicaties hun bestaan openbaar werd 25).
Dat het verlangen naar persvrijheid levendig bleef. toont het besluit van de Doema. Maart 19 17. om aan de Regeering als eisch
te stellen o.m. vrijheid van woord en pers.
Toen na het regime-Kerensky de communisten aan het bewind
kwamen. was een van hun eerste regeeringsdaden, dat aan de volkscommissarissen het recht verleend werd tot schorsing of opheffing
van kranten: I. wanneer deze opwekten tot ongehoorzaamheid aan
de regeering; 2. wanneer zij verwarring stichtten door lasterlijke
verdraaiing van feiten 26 ).
Kort daarop werd het verspreiden van berichten tot een monopolie
van de regeeringspers gemaakt. T.engevolge van de Nieuwe Economische Politiek werd deze monopoliseering echter in zooverre verzacht. dat het uitgeven van particuliere drukwerken werd vergemakkelijkt. Op 6 Juni 1922 werd een algemeene preventieve censuur ingesteld. waarvan evenwel de publicaties der communistische partij
zijn vrijgesteld. Binnen een jaar na het uitbreken van de revolutie
was de geheele Russische pers practisch communistisch.
24) M .-A. Landau Aldanov, t.a.p., blz. 39 v.
25) Over de illegale pers in Rusland vóór de Revolutie zie men Dr Boris
Raptschinsky, De " Techniek" der Bolsjewiki vóór den oorlog, in Haagsch Maandblad van Mei 1931, blz. 470 vv.;
Artur W. Just, t.a.p., blz. 5 VVo
26) Dr J. G. van Dillen, t.a.p., blz. 164;
Mr P. J. Idenburg, t.a.p., blz. 288 .

162

..

Op 10 Juni 1918 werd de eerste grondwet van het bolschewistisch bewind afgekondigd. Hierin luidde art. 14: ,.Dans Ie but
d' assurer au proletariat la liberté effective de penser, la République
socialiste fédérative russe des soviets supprime la sujétion de la
presse au capital et met entre les mains des ouvriers et paysans pauvres
tous les appareils techniques nécessaires pour éditer journaux. brochures. livres et toutes sortes de publications imprimées; elle en
garantit la libre circulation dans tout Ie pays" 27) •
6 Juni 1922 werd de ,.Algemeene Directie voor de pers" ingesteld,
welke vertakt is over het geheele land. Ze heeft de censuur in handen.
doch staat op haar beurt onder de controle van de G. P. OU. Deze
directie heeft eveneens toezicht over de bibliotheken. Ze mag krachtens besluit van 2 December 1922 publicaties in beslag nemen, de
oplaag van een werk verminderen, en uitgeverijen, die in strijd met
de wet handelen, sluiten. In het laatste geval worden de verantwoordelijke leiders van het bedrijf Of ter beschikking gesteld van de rechterlijke macht. Of aan de plaatselijke afdeeling van de G. P. OU.
overgeleverd 28 ). Voor het oprichten van drukkerijen is toestemming
van de regeering vereischt.
Art. 5 van de grondwet van I I Mei 1925 is gelijk aan art. 14
van de grondwet van 19 18 '29).
Door het congres der Sovjets der U. S. S. R. werd in Februari
1935 een speciale commissie ingesteld, onder voorzitterschap van
Stalin. Het doel was de samenstelling van een nieuwe grondwet.
Hierin is Hoofdstuk X gewijd aan ,.de fundamenteele rechten en
plichten van de burgers" . Art. 125 handelt o.m. over de pers en
luidt: ,.In overeenstemming met de belangen van de werkers en ter
27) Het artikel is o .m. te vinden bij Raoul Labry, Une législation Communiste,
Paris 1920, blz. 5.
Enkele andere belangwekkende wetten over de pers uit deze beginperiode zijn
b. v. bet Règlement sur les annonces obligatoires van 27 Maart 1918 (Raoul
Labry, blz. 165 v.);
bet Décret sur Ie monopole des annonces van November 1917 (blz. 534 v.),
waarbij bet drukken van advertenties tot staatsmonopolie wordt gemaakt;
de Instruction sur l'application du décret au sujet de la suppression des héritages
van 22 Juni 1918, waarvan art. 2 luidt (blz. 48) : "Les journaux gouvernementaux
ne publient pas les annonces de convocations d'héritiers".
2 8 ) Prof. B. Mirkine-Goëtsewitsj, De Sovjet-staat en het recht, in Haagsch
Maandblad van November 1927, blz. 545 v.
~) Mr L. F. Jansen, De Grondtrekken van den Sovjetstaat, Weltevreden 1930,
blz. 269.
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versterking van de socialistische orde wordt den burgers van de
U. S. S. R. het volgende gewaarborgd:
a. vrijheid van het woord;
b. vrijheid van de pers;
c. vrijheid van vergadering en bijeenkomst;
d. vrijheid van straatoptochten en demonstraties.
"Deze rechten worden den burgers gewaarborgd, doordat aan de
werkers en hun organisaties de drukkerijen, de papiervoorraden, de
openbare gebouwen, de straten, de verkeersmiddelen, en andere
materiëele voorwaarden voor hun verwezenlijking ter beschikking
staan" 30).
We zagen reeds, dat uit dit artikel niet de conclusie mag worden
getrokken, dat het persrecht ingrijpende wijzigingen zou hebben
ondergaan. Aan "burgers" moet een beperkte bete eken is worden
toegekend.
Steeds blijken de communistische leiders van de waarde der pers
op de hoogte. Noemt Lenin haar een "Werkzeug des sozialistiscben
Aufbaues" 31). Stalin beschouwt baar als "bet scherpste wapen
der communistische partij 32 ). Van Rusland kon gezegd worden:
"Es gibt nur eine Oeffentlichbeit, nämlicb die Oeffentlicbheit der
bolschewistischen Partei. Die Oeffentlichheit bat nur den Zweck, dem
Lande, dem Volke die Weisungen der bolschewistischen Partei, der
den Staat bestimmenden bolschewistischen Parteileitungen zu übermitteln, ihnen zu suggerieren, dasz diese Weisungen und Direktiven
den werktätigen Massen dienen" 33).
Een direct gevolg van het feit, dat de dagbladpers regeeringspers
is geworden, is, dat de journalist tot de ambtenaren wordt gerekend
30) De grondwet is uitgegeven door Dr Jan Romein. Een historisch moment.
Amsterdam z.j .• blz. 15 v. Ter illustratie van de communistische opvatting aangaande de vrijheidsrechten vermelden we. dat volgens Dr Romein. blz. 5. deze
grondwet de rechten en vrijheden van de Russische arbeiders en boeren waarborgt.
"en daarmee. voor het eerst in de geschiedenis. van een geheel volk". Ook is ten
onzent de grondwet vertaald door W. S. van Reesema. Amsterdam 1937.
Over de vrijheidsrechten in de nieuwe Grondwet zie men Kar! Braunias. Die
Grund- und Freiheitsrechte nach dem Entwurf der neuen Sowjetverfassung. in
Zeitschrift für öffentliches Recht. 1936. blz. 609 v.
31) N. Lenin. Die nächsten AuFgaben der Sowjet-Macht. Belp--Bern 1918.
blz. 38.
3l!) Artur W. Just. WirtschaFtsberichterstattung und Presse. in Dr Gerhard
Dobbert e.a .• Die rote WirtschaFt. Königsberg Pro und Beriin 1932. blz. 54.
33) Dr Waldemar Gurian. t.a.p .• blz. 67.
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en dat een persdelict een ambtsdelict is. In aansluiting daarop bestaat er een strenge erkenning van het redactiegeheim 34) .
De nieuwe functie van de pers brengt in de eerste plaats met zich
onderwijzing van het volk in de communistische leer. Daartoe
worden de schrijvers van boeken en brochures van staatswege bevoordeeld. Wat de voedselvoorziening betreft . staan ze gelijk met de
voorste categorie van arbeiders uit de bedrijven 35). Daarnaast genieten ze nog verschillende faciliteiten.
Ook dient de pers. om de regeering van den toestand in het land
op de hoogte te houden. Een middel daartoe is de instelling van den
Nachrichtendienst. d. w .z. groepen van drie. vijf. dikwijls ook meer.
journalisten. onder leiding van één van hen. die op brandpunten
van het maatschappelijk leven gegevens verzamelen 36 ). Dat hier
eveneens het nut van de partij vooropstaat. blijkt uit de stoutmoedige woorden van W. Kusmitschew : " Alles Gerede über einen
" objektiven und vollständigen Bericht" ist liberale Heuchelei. Die
Aufgabe des Nachrichtenwesens besteht nicht im Handeln mit
Neuigkeiten. sondern in der Erziehung der breiten Massen der Werktätigen. in ihrer Organisation unter der alleinigen Führung der
Partei zu ganz bestimmten Zwecken. Diese Aufgabe wird nicht
erreicht durch objektive Berichte über Geschehenes. Freiheit. Objektivität der Presse - das sind Fiktionen! ... . Das Nachrichtenwesen
ist ein Mittel des Klassenkampfes und kein Spiegel zur "objektiven"
Wid€rgabe von Erreignissen. Doch bei uns befindet sich das Nachrichtenwesen unter der Leitung der fortgeschrittensten Partei der
Welt. Dies gewährleistet die wirklich objektive. wissenschaftliche
Wertung der Tatsachen" 37) .
Naast deze Nachrichtendienst kent men de Arbeiter- und Bauernkorrespondenten 38 ). Deze zenden uit alle deelen van het rijk nieuws
aan de bladen. Tevens zijn zij controleurs. Dat hun werk niet onder34) Boris Mirkin-Gezewitsch. Das sowjetrussische Preszrecht. blz. 18.

42 V.

Jef Last. Schrijversleven in de Sow jet- unie. in D e Groene Amsterdammer
van 14 Januari 1933. blz. 16. Over dit onderwerp zie men ook T. Tchernavin.
Hoe schrijvers in de Sovjet-republiek leven. in Haagsch Maandblad van April 1935.
blz. 396 vvo
36) Over den Nachrichtendienst Artur W. Just. WirtschaFtsberichterstattung und
Fresse. blz. 58 v.
37) idem. t.a.p .. blz. 53.
38) Hierover Artur W. Just. Die Presse der Sowjetunion. blz. 72 vv.;
idem. WirtschaFtsberichterstattung und Presse. blz. 59 vvo
35)
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schat mag worden. blijkt reeds hieruit. dat binnen één jaar op grond
van door hen ingezonden materiaal 8000 ambtenaren en 9000 vertegenwoordigers van economische organisaties voor den rechter
werden gebracht. Naar aanleiding van publicaties door zulke correspondenten aan één blad werden in 1927 alleen 461 personen
aan hun werk onttrokken. 522 aan het gerecht overgeleverd. 65 uit
de partij gesloten en 54 aan een partijstraf onderworpen 39) .
Vooral dient in dit alles de communistische pers te worden beschouwd als een van de " Mittel des Klassenkampfs" 40) . "Wenn
(also) von der Presse die Rede ist. fragen wir vor allen Dingen. von
welcher Presse man spricht. von der bürgerlichen oder von der Arbeiterpresse" .
Ondt!r de hooge bescherming van den staat. die tot het uitgeven
van communistische bladen suggereerde. heeft de Russische pers zich
zeer uitgebreid. Hieraan is de bestrijding van het analphabetisme zeker
niet vreemd. Waren er in 1913 859 kranten met een gezamenlijke
oplaag van 3Y2 millioen exemplaren. in 1935 waren beide cijfers
respectievelijk 10.900 en 37.000.000. De Sovjet-pers omvatte toen
67 talen en dialecten 41). De staatsuitgeverij had voor 1936 op het
program staan het distribueeren van 92 1 boeken met een totaaloplaag van 23.000.000 exemplaren. Over den invloed op buitenlandsche communistische bladen zijn slechts verspreide gegevens te
vinden .cl) .
Uit deze uiteenzetting is gebleken. dat in Rusland het persrecht
een geheel nieuwen inhoud heeft gekregen. Men kan niet zeggen. dat
aldaar de persvrijheid ontbreekt. doordat ze van staatswege tot nihil
is ingeperkt. maar doordat een ander beginsel in de plaats is ge39) G. Ballintijn. De pers in de dictatuurstaten, in Haagsch Maandblad van
Juli 1935. blz. 50 ;
Artur W. Just. Die Presse der Sowjetunion , blz. 9 I.
40) N. Bucharin. t.a .p .• blz. 38 v.
41) Or N . J . D . Versluys. t.a.p .• blz. 226 . ontleent enkele cijfers aan Georges
Weil!. Zie ook M. van Meerdervoort. Fabelachtige groei der Sovjetpers, Amsterdam 1936. blz. 3.
42) Or Boris Raptschinsky. De nieuwe koers in Rusland, in Haagsch Maandblad
van Juni 1935 . blz. 592 . schrijft : "Zonder subsidie uit Rusland kunnen communistische bladen in het buitenland niet verschijnen".
Paul Lombard. Front Populaire, 14e édition. Paris 1936. blz. 51 v .. 63 v .•
73 v .• noemt gevallen . waarin buitenlandsche communistische bladen vanuit Rusland geldelijk gesteund werden.
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treden. De communistische partij gebruikt naast den staat ook de
pers als middel in den klassenstrijd.
Het volgende geeft eenigermate een inzicht in de tactiek van het
Communisme. zoolang het nog niet over de macht beschikt: .. Noch
ei ne Frage kann man uns stellen: Warum redeten die Bolschewiki
früher nicht von Vernichtung der völligen Freiheit für die Bourgeoisie? Warum waren sie früher selbst für eine bürgerlich-demokratische Republik? Warum waren sie früher selbst für die Konstituante und redeten nicht von Entziehung der Bourgeoisie des
Wahlrechts? Mit einem Wort. warum haben sie jetzt in diesen
Fragen ihr Programm geändert?
.. Sehr einfach: Die Arbeiterklasse hatte früher noch kei ne Kraft.
um auf direkten Sturm der bürgerlichen Festung loszugehen. Sie
bedurfte der Vorbereitung. der Ansammfung der Kräfte. der Aufklärung der Massen. der Organisation .
.. Sie bedurfte zum Beispiel der Freiheit der Arbeiterpresse. ihrer
eignen. aber nicht der dem Herrn gehörigen Presse. Sie konnte aber
nicht zu den Kapitalisten und ihrer Staatsmacht kommen und die
Fordrung stellen: schlieszt. Herren Kapitalisten. eure Zeitungen und
gebt meine. die Arbeiterzeitungen. heraus. Man hätte sie nur ausgelacht. weil es lächerlich ist. dem Kapitalisten eine solche Fordrung
zu stellen ; es bedeutete. von ihm zu verlangen. dasz er sich mit
eignen Hände ins Fleisch schnitte. SoIche Fordrungen stelIt man nur
dann. wann man zum Sturm losgeht. Früher gab es ab er keine
solche Zeit. Deshalb sagte die Arbeiterklasse (und unsre Partei
sagte auch): es lebe die Preszfreiheit (der ganzen Presse. auch der
bürgerlichen) !" 43)
Inmiddels hebben we kunnen zien. wat het Communisme met
deze woorden bedoelde. Aan het einde van zijn reis door Rusland
schreef André Gide : ..... . rien de tel qu 'un sèjour en U. R . S. S.
(ou en Allemagne. il va sans dire) pour nous aider à apprecier
l'inappréciable liberté de pensée dont nous jouissons encore en
France. et dont nous abusons parfois" 44).
N . Bucharin, t .a.p., blz. 39.
André Gide, R etour de l'U. R. S. S ., blz. 86 . Gebruikt werd de cent vingtsixième édition, Paris 1936. Vergelijk ook wat hij zegt op blz. 49, 52, 56 ,
63 noot, 70. Op blz. 67 schrijft hij : .. Ce que \' on demande à présent, c'est
I'acceptation, Ie conformisme. Ce que I'on veut et exige, c'est que cette approbation
ne soit pas résignée, mais enthousiaste m ême. Le plus étonnant, c'est qu'on y
4 3)

44)
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In een vervolgwerkje hierop schreef Gide: "Ce qu' on apelle
"I' opposition" en U .R .S.S., c' est la libre critique, c' est la liberté
de pensée. Staline ne supporte que I'approbation ; il tient pour adversaires tous ceux qui n'applaudissent pas. Et souvent il advient qu'il
fasse sienne, par la suite, telle réforme proposée ; mais, s'il s'empare
de l'idée, pour mieux la faire sienne, il supprime d' abord ce1ui qui
la propose. C'est sa façon d'avoir raison. De sorte que bientót ne
resteront autour de lui que ceux qui ne sauraient lui donner tort
parce qu'ils n 'ont plus d'idées du tout. C'est là Ie propre du despo tisme: s' entourer non de valeurs, mais de serviabilités" 45 ) .
"La liberté de la presse est (cependant) complètement abolie.
La partie criminelle, en tant qu'atteinte au droit commun, n'y tient
aucun pI ace. Par contre, Ie jugement d'un crime politique peut occuper
la presse entière pendant des jours et des jours et l' opinion publique
est supérieurement malascée.
"Le moindre haut fait des grandes hommes soviétiques, aviateurs,
hommes de sciences, politicieus, peut occuper les journaux pendant
des semaines. C'est une sorte d'hypnose et Staline est leur Dieu" 46).
Vergelijk hierbij ook hetgeen Trotski schreef naar aanleiding van
de wijze, waarop de drukpersvrijheid in de nieuwe Grondwet geregeld werd: " La liberté de la presse signifie Ie maintien d'une censure préalable sans merci, dont les fils se rejoignent au secrétariat
du comité central que personne n 'a élu. La liberté d'imprimer des
litanies byzantines au Chef est naturellement "garantie dans son
intégrité. En revanche, quantité de discours , d' articles et de lettres
de Lénine, pour finir par son "testament", resteront sous Ie boisseau
parce que les chefs d' aujourd'hui y sont traité avec quelque sévérité" 47). We meen en echter, dat de opvattingen omtrent de persvrijheid, in Rusland verdedigd, niet alleen afhankelijk zijn van de
personen der leiders, doch zeker niet minder voortvloeien uit het
communistisch beginsel inzake de rechten van den mensch.
parvient. D'autre part, la moindre protestatio n , la moindre cri tique est étouffée.
Et je doute qu'en aucun autre pays aujourd'hui , fût -ce dans l' Allemagne de Hitier,
l'esprit soit moins libre, plus courbé, plus craintif (terrorisé) ".
45) André Gide, Retouches à mon retour de /'U.R .S.S. Gebruikt werd de
cinquante et unième édition, Paris 1937. D e vermelde woorden zijn te vinden
op blz. 65 .
4 6) Idem , blz. 12 I.
47) Léon Trotski , La réuolutiontrahie, trad uit du russe par Victor Serge,
2e édition, Paris z . d., blz. 295 .
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C.

UITGAANDE NOCH VAN DEN MENSCH NOCH VAN
DEN STAAT.
I.

HET ROOMSCH -KATHOLICISME EN DE DRUKPERS VRIJHEID.

Het Katholicisme stelt zich tegenover het Liberalisme, dat slechts
den eenling, en tegenover het Fascisme, dat slechts de gemeenschap
ziet, en wil in den mensch zoowel de persoon als het sociale wezen
erkennen '1 ). De heilige menschenrechten wenscht het niet ernstig te
nemen 2) . Wel wordt de Constitutie beschouwd, ook als "de grensregeling tusschen overheid en persoonlijke vrijheid" 3), waarbij de
vrijheidsrechten behooren tot de waarborgen 4) .
In zijn opvatting over deze vrijheidsrechten 5) gaat het Katholicisme uit van bet bestaan van een natuurrecht, hetwelk leert, " dat
bet Staatsgezag ten opzichte van het individu grenzen beeft in acht
te nemen, die liggen opgesloten in de natuurlijke orde van het geschapene, zooals deze neergelegd is in de rede Gods" 6). De natuurwet geldt evenzeer voor den enkeling als voor de Overheid. Ingeval
het zaken betreft, die niet met de zedewet in strijd zijn, behoeft de
staat niet te wijken voor elk particulier-individueel oordeel 7). De
natuur van den mensch eischt, dat er gezag is en dat dit gezag wordt
gehoorzaamd. "De Staat met zijn gezag is dus een postulaat van
's menschen natuur. En daaruit valt ook te conc1udeeren tot de bestemming, het doel van den Staat" 8). Hiernaast echter vraagt de
menschelijke persoonlijkheid haar plaats. "Doordat het Christendom, volkomen brekende met de absolutistische Antieke Staatsleer,
van den aanvang af de onafhankelijke waarde der menschelijke persoonlijkheid leerde, kan men zonder twijfel zeggen, dat er ook naar
de christelijke staats opvatting grondrechten bestaan, verband houdend met den aard dier persoonlijkheid, zooals die uit 's menschen
natuur kan worden gekend. Hier liggen dan ook beperkingen voor
het staatsgezag in opgesloten. Niet in dien zin, dat de vrijheid van
het individu a priori moet onaangetast blijven, doch zóó verstaan,
1) Mr W. A. M. van der Kallen, t .a.p ., Hilversum 1934 , blz. 45 .
2) Idem, blz. 18 v.
3) Idem, blz. 17.
4) Idem, blz. 40 .
6) Hierover Prof. M r Dr J . H . P . M. van der Grinten , t.a. p ., blz. 77 v.
6) Idem, blz. 91 .
7) Idem, blz. 89.
8) Idem, blz. 86.
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dat uit 's menschen natuur zekere beginselen voortvloeien, die het
Staatsgezag heeft te eerbiedigen" 9). Zoo aanvaardt het Katholicisme
de beperking van het staatsgezag door de hoogere normen van het
natuurrecht onvoorwaardelijk 10 ).
Hieruit volgt h et standpunt, ten opzichte van de drukpers ingenomen. "Drukpersvrijheid moge een uiting zijn van de individualistische vrijheidsopvatting, zij mag nimmer de beteekenis hebben van
een onbeperk te bevoegdheid om ook hetgeen schadelijk is voor
mensch en gemeenschap te publiceeren. De onthoudingsplicht, welke
de drukpersvrijheid voor het Staatsgezag in zich sluit, mag dus niet
zoover gaan, dat de Staat het slechte en nadeelige niet zou mogen
keeren. Zoover gaat trouwens de drukpersvrijheid nergens. Met name
is ten onzent de wetgever volkomen bevoegd drukpersdelicten te
creëeren; hij mag alleen niet een censuur instellen. In den vorm,
waarin wij de drukpersvrijheid kennen , is zij stellig te aanvaarden" 11) .
Struycken zegt, na erop te hebben gewezen, dat de grondrechten
hun karakter van eeuwige, onveranderlijke rechten verloren hebben 12 ), dat zij slechts de hoofdbeginselen weergeven van de persoonlijke vrijheid in de constitutioneele ordening. Hij acht ze derhalve vatbaar voor verandering, tezamen met de constitutie zelve 13) .
Het individu mag daarom eigen vrijheid aan banden leggen. Maar
is dat juist, dan is het zeer de vraag , of de vrijheden het best
worden gewaarborgd "door de plaatsing ervan in de Grondwet" 14) .
We meenen, dat de beperkte competentie van den staat nu eenmaal meebrengt den eisch, dat hij zich van bepaalde gebieden, terreinen of kringen onthoude, tenzij dan dat deze kringen zich
misgaan in de functie, welke tevens de leidende is voor den staat,
zoodat deze laatste geroepen wordt, om het evenwicht te herstellen.
De competentiebevoegdheid van den staat is overigens afhankelijk
9) Idem, blz. 8 7.
Zie b.v. Dr Ferd. Sassen. Het recht tot " opstand" , Nijmegen-Utrecht
1936, blz. 17 . Zoo ook b.v. Prof. L. van Aken. Pr .• Het Socialisme, 's-Hertogen.
bosch 191 5. blz. 12.
11) Prof. Mr Dr J . H. P. M. van der Grinten. t.a.p .• blz. 90.
12) Prof. Mr Dr A. A. H. Struycken. Het Staatsrecht van het Koninkrijk der
Nederlanden, tweede druk. Arnhem 1928. blz. 166 V.
13 ) Idem. blz. 16 7.
14) Mr A. A. H . Struycken. De Grondwet . Haar karakter en waarde, blz. 34.
Zie ook hetgeen hij schrijft op blz. 27.
10)
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van de historische ontwikkeling. De regeling van de vrijheid van
drukpers in de Grondwet beantwoordt zoo wel aan de historische
ontwikkeling als aan den eisch. welke aan de competentie van den
staat mag worden gesteld. Daarom zou wijziging van het betreffende artikel met beide voorwaarden in strijd kunnen komen. Hetzelfde
geldt voor het individu. dat zich aan banden wil leggen. Echter
kunnen voor ambtenaren bepalingen gelden. welke ontleend zijn
aan de verhouding. waarin hij staat tot het apparatuur van de
Overheid. doch ook dan is de beperking op haar beurt van beperkten aard 15).
De meeste katholieke schrijvers zien de vrijheidsrechten als een
gave der natuur. en inzooverre zijn deze rechten onvervreemdbaar.
"De grondrechten zijn deels onveranderlijk. deels veranderlijk. In de
grondrechten. gelijk wij ze uit de Grondwet kennen en gelijk zij
ten. onzent bestaan. is een kern van duurzaamheid verborgen. welke
geen gave is van den staat en dus niet eenzijdig door den Grondwetgever kan worden teruggenomen. Die kern bestaat uit het " wezenlijke" der grondrechten. dus uit datgene. wat de mensch van nature
aan persoonlijkheidswaarde bezit. Zoo" wezenlijk" is deze kern. dat
niet alleen gelijk gezegd. de wetgever haar moet eerbiedigen. doch
dat ook de mensch zelf er geen afstand van mag doen. Zij is een
gave der natuur.
"De toekenning van de grondrechten in de Nederlandsche Grondwet aan de Nederlandsche burgers van dezen tijd is dus. voor wat
deze kern betreft. niet meer dan een erkenning. Het is geen schepping. maar een omschrijving van hetgeen den mensch van nature toekomt en uit hoofde van het menschelijk levensdoel zijn onvervreemdbaar bezit is. De wettelijke omschrijving kan ruimer zijn dan wel
enger. In het laatste geval volgt de wetgever precies de "natuurlijke"
grenzen van de persoonlijke vrijheidssfeer: in het eerste wordt deze
sfeer uitgebreid. Dat meerdere is een gave van den staat en daarover
kan de staat. mits het algemeen welzijn zulks eischt. beschikken. en
dus tot inperking of zelfs opheffing overgaan" 16).
We meenen. dat het juister is. de beperkte bevoegdheid van den
staat niet af te leiden uit een scheiding tusschen natuur en bovenDr A. J . M . Cornelissen. t .a.p .. blz. 93.
Idem. blz. 93 v.
Zie ook Mr J. H. P . Bellefroid. Inleiding tot de rechtswetenschap in Nederland.
Nijmegen-Utrecht 1937. blz. 43.
15)

16)
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natuur. zooals ook in de katholieke beschouwing omtrent de
grondrechten tot uiting komt. doch deze veeleer uitsluitend te doen
volgen uit de plaats. welke de staat in het kosmisch geheel inneemt.

2.

HET CALVINISME EN DE DRUKPERSVRIJHEID.

Al zijn de vrijheden. welke in ons land tot ontwikkeling zijn
gekomen. voor een belangrijk deel vruchten van een theorie. die niet
kan worden aanvaard. zulks wil niet zeggen. dat de vrijheden zelf
te verwerpen zijn. In het kort duidden we reeds aan. dat ze geheel
passen in de leer van de beperkte competentie der Overheid. Zoo valt
het te begrijpen. dat de eerste. die na de Fransche revolutie het Calvinisme in het staatsleven wilde verwezenlijken. en wel door tegenover de beginselen dezer revolutie de eischen van het Evangelie te
stellen. dat Mr G. Groen van Prinsterer bij voortduur het pleit heeft
gevoerd voor deze vrijheden. "Als een gouden draad strengelt zich
door Groen van Prinsterer' s leven de strijd voor vrijheid. dien hij
naar alle kanten gevoerd heeft .... " 1). Hij begreep. dat de revolutie
moest leiden tot "onnederlandsch staatsalvermogen" 2). en in plaats
daarvan streed hij "trots verguizing van den vijand en miskenning
van de vrienden. met heldenmoed en moeielijk te evenaren volharding" "voor het gezag. het Goddelijk èn republikeinsch gezag. der
Overheid; en de vrijheden. de evenzeer heilige vrijheden. van het
Volk. op grond van Gods Woord. overenkomstig ons historisch
verleden. onzen Calvinistischen volksaard. het Gereformeerd karakter
onzer Natie ... " 3).
Al is het juist. dat Groen van Prinsterer geen afgerond stelsel
gaf 4). toch zijn wel enkele algemeene lijnen aan te geven. Hij nam
stelling tegen de leer der revolutie. Reeds in November 1829 schrijft
hij in zijn eerste Nota aan den Koning: "Onvervreemdbare regten
van den mensch. volkssouvereiniteit. maatschappelijk verdrag. natio1) Mr D . P . D . Fabius. Groen van Prinsterer nooit gevolgd. in Antirevolutionaire Staatkunde. driemaandelijkscb orgaan. derde jaargang. 1929 . blz. 250.
2) Mr D. P. D. Fabius. Voortvaren. Leiden 1902. blz. 21 I. Groen van
Prinsterer. Ongeloof en Revolutie. blz. 162. spreekt van .. het absolutisme van den
revol utionairen Staat".
3) Mr. D. P . D. Fabius. Voortvaren. blz. 218.
4) Zie Mr J. T . Buys. Studiën over Staatkunde en Staat_cht. eerste deel.
blz. 599;
Prof. Dr P. A. Diepenborst. Groen van Prinsterer. Kampen 1932. blz. 306 v.
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nale wil. zijn ook nu aan de orde van den d.ag. Die begrippen loopen
evenwel altijd en overal uit op ontevredenheid. verwarring. regeringloosheid en dwingelandij. Dit is noodzakelijke ontwikkeling. geenszins toevallig gevolg" 5). De "Omwentelingsleer" geeft volgens hem
alle vrijheden. "maar alleen. voor zoover en voor zoolang zij overeenkomen met het welzijn van deR Staat ; een bijvoegsel waarin. naar
omstandigheden. ook de ongepastheid van elke vrijheid en de plichtmatigheid van elke dwingelandij ligt ... . " 6) .
Elders 7) stelt hij de vraag: "vanwaar dat het verleenen van vrijheden. ook voor hen. die ze te goeder trouw beloofd hebben. onder
de onvervulbare wenschen behoort? " En hij antwoordt : "Het is.
omdat men alle vrijheden aan eene valsche voorstelling der Vrijheid
vastgemaakt heeft; omdat ze. dien ten gevolge. onvereenigbaar zijn
met instandhouding van wettig gezag en met de heiligheid van den
Staat. Omdat men aldus. ook tegen wil en dank. de toevlugt neemt.
tot een orde. die zich in het vernietigen en niet. gelijk het behoorde
te zijn. in het beschermen der vrijheden openbaart. Zoo men vrijheden
wil. is het vóór alle dingen noodig. dat zij met de ware Vrijheid
in verband staan. De ware Vrijheid is die welke niet in stelselmatige
losbandigheid haar levenskracht zoekt. en die begint met onderwerping aan de wetten waarmeê het aanzijn en de welvaart van Staat
en Maatschappij in onafscheidelijk verband staan." " Zoodra de Overheid niet meer op het terrein der revolutie zal staan. is zij in de
mogelijkheid. zonder eenig gevaar. ruimschoots deze vrijheid. zonder
welke er geene regelmatige ontwikkeling der Natie kan zijn. te verleenen; en. wat meer zegt. zij kan ook die vrijheid eerbiedigen welke
voor iederen mensch. onder eIken Staatsvorm. de meest belangrijke is.
Ik bedoel de vrijheid van geweten; gelijk zij de vrijheid van drukpers,
de vrijheid van Godsdienstoefening, de vrijheid der Kerk, en de
vrijheid van Onderwijs omvat" 8).
Hij zegt: "Wij vragen aan de Kamers en aan de Kroon, niet als
gunst, maar als regt, het handhaven ·der dierbaarste vrijheden. eigen5) Mr G. Groen van Prinsterer. V erspreide Geschriften. eerste deel. blz. 72.
6) Mr G. Groen van Prinsterer. Handboek der geschiedenis van her vaderland,
blz. 835.
7) Zie Mr D . P . D . Fabius. Groen van Prinsterer - nooit gevolgd. blz. 252 .
8) Mr G. Groen van Prinsterer. Bijdrage tot herziening der grondwet in
Nederlandschen zin. blz. 84 v.
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dom der Natie, met het bloed der voorvaderen betaald, in onze volkshistorie met onuitwischbare letteren gegraveerd, en daaruit, als onvervreemdbaar, overgeboekt in de grondwet" 9). Den Koning noemt
hij "beschermheer van de regten en vrijheden des volks" 10).
De vrijheden echter acht hij onlosmakelijk verbonden aan het
gezag van de Overheid. De eerste kunnen zonder het laatste niet
bestaan, en omgekeerd. , ,De rechten en de vrijheden der bevolking
kunnen niet worden miskend, zonder het recht van den Souverein
aan het wankelen te brengen" 11). Zoo geeft hij uiting aan zijn
meening, dat de competentie van den Staat niet autonoom en onbeperkt is, door te schrijven, dat de rechten der Overheid niet heiliger
zijn dan de vrijheden van het volk 1'2 ). " De vrijheden der Natie,
evenzeer als het gezag der Kroon", stelt hij "boven persoonlijke
consideratie en politieke kansberekening" 13). " Geen wezenlijke vrijheid zonder wezenlijk gezag. Omdat in het Staatsregt dat ik aanprijs,
het gezag vastheid en zelfstandige kracht heeft, daarom vraag ik, in
verband daarmeê:
V rijheid van drukpers,
V rijheid van vereeniging.
V rijheid van Godsdienst.
V rijheid van onderwijs.
V rijheid van Gewesten en Gemeenten;
V rijheid van al hetgeen tot de uitoefening van regten en pligten
behoort.
"De maatregelen waardoor het gebruik geregeld en beperkt. het
misbruik verhoed of gestraft wordt. kunnen. naar mij voorkomt.
niet onvoorwaardelijk van de willekeur der Regering of Volksvertegenwoordiging afhankelijk zijn; zij moeten uit de algemeene beginselen van regt en billijkheid worden ontleend. en niet zóó ver gaan
dat met het misbruik het gebruik onmogelijk zij" 14).
Als zijn politieke loopbaan het einde nadert. kan hij schrijven :
9) Mr G. Groen van Prinsterer. Parlemenraire Srudiën en Schersen van 10 September 1866 .
10) Idem . van 26 October 1866.
11) Mr G. Groen van Prinsterer. Ongeloof en Revolutie, blz. 53 .
12) Nederlandsche Gedacbten. Ie serie. deel lIl. blz. 58.
13) Mr D. P. D. Fabius. Voortvaren, blz. 217 .
14) Mr. G . Groen van Prinsterer. Grondwetsherziening en Eensgezindheid,
Amsterdam 1849. blz. 189.
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.. Aan de mannen die somtijds zooveel ophef maken van hun deelgenootschap aan de gebeurtenissen van 1848. ook en vooral aan
Thorbecke. durf ik. in 1866. de reeds dikwerf gedane vraag voorleggen: Wie. gij of ik. hebben èn voor èn sedert dien tijd. het meest.
niet voor de naleving van lessen uit Parijs. maar voor de historische
en constitutionele vrijheden in de bres gestaan?" ,1 5) •
"De historische en constitutionele vrijheden". De eerste aanduiding
is juist. als men bedenkt. dat. ondanks allerlei plakkaten. de vrijheid
zich toch bij herhaling baanbrak en dus blijkbaar in overeenstemming
was met den volksaard. Wat de tweede aanduiding aangaat. dient
men te bedenken. dat Groen van Prinsterer onderscheidde tusschen
.. liberale Constitutiën" en "historische Volksrechten" 16). Voortdurend heeft hij betoogd. "dat hij wel de grondwet aannam en zich
daaraan onderwierp. maar niet aan de vrijzinnige denkbeelden. die
men met deze wet zocht te verbinden. en waarvoor de tegenstander
zoo genoopt zou worden ook te buigen. wilde hij niet van grondwetschennis worden beticht" 17). Hij is van meening. dat de Grondwet
van 1 8 I 5 "de strekking heeft. om. voor nationale vrijheden en
regten, eene soort van constitutioneele fictiën daar te stellen, waarvan
de werking, àf het Koninklijk gezag vernedert en vernietigt, àf wel
door een willekeurig administratief en centraliserend beheer wordt
bedwongen en niets beteekenend gemaakt" 18). Hij heeft er bezwaar
tegen, de Grondwet te noemen "het plechtanker van Neêrlands vrijheid en volksgeluk" 19), beschouwt haar toch als "waarborg van
gezag en vrijheid" '20).
Hij schrijft: "Wanneer beb ik tegen de Grondwet, of tegen eene
Grondwet qua Grondwet geijverd?
"Niet in 1840, toen ik eene Bijdrage over de grondwetsherziening
in nederlandschen zin uitgaf. Ook niet in 1829, toen ik, in het begin
15) Mr G. Groen van Peinsterer. Parlementaire Studiën en Schetsen. deel X.
blz.15 ·
16) Me G. Groen van Prinsterer. Handboek der geschiedenii van het vaderland.
blz. 983.
17) Mr D. P. D. Fabius. Voortvaren. blz. 72.
18) Handelingen van de Regering en de Staten-Generaal over de Herziening
der Grondwet. derde deel. 's Gravenbage 18,p. (blz. 108).
19) Idem. blz. 57.
20) Me G. Groen van Prinsterer. Parlementaire Studiën en Schetsen van 18 October 1866.
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der Neder!. Gedachten schreef: " Eene grondwet. hoe voortreffelijk
ook. is niets meer dan een vorm".
"En wanneer heb ik. in later tijd. niet geijverd tegen de revolutionaire begrippen. die den grondwettigen vorm. ter ontfutseling van
historische en ook grondwettige vrijheden en regten. hebben overmeesterd ?" 21 ) .
Meermalen dringt Groen van Prinsterer aan op "behoorlijke handhaving der Grondwet". "De voorwaarde hiertoe is. naar mijn inzien.
de handhaving. ook en vooral. van de evengenoemde historische
Volksregten ; van die trekken welke de loop der eeuwen in het geheugen der Natie heeft geprent. en die ik. te zamen. als de bestendigt
Nederlandsche Grondwet. als de eigenlij ke bron ter zamenstelling en
verbetering van elke geschrevene Grondwet beschouw" 22 ). Eveneens
klaagt hij over onverschilligheid in het handhaven en gebruikmaken
van de volksrechten. " Ziet ook de vrije drukpers. door de Grondwet
gewaarborgd t egen elke verpligting tot voorafgaand verlof; een
krachtig middel ter handhaving van constitutiën . ook wanneer deze
door allen die met de magt in handen hebben. worden miskend. Wie
hebben er gebruik van gemaakt en op hoedanige wijs? Hebben onze
Staatslieden en geleerden dikwijls. in doorwrochte werken. de gebreken van de Staatsinrigting. de feilen van het Bestuur. de middelen
van herstel, met bedachtzaamheid. ernst. en belangeloozen waarheidszin opengelegd? Namen zij dikwerf de periodieke drukpers. ter veredeling van den volksgeest en aanwakkering van den burgerzin. te
baat?" 23). Zelf kon hij zeggen : "Al de regten die de Grondwet
verleent of erkent. zijn bestemd voor een agitatie. niet welke de
hartstochten van het gepeupel aanblaast. maar die de gestadige
gemeenschap van volk en vertegenwoordiging onderhoudt. Drukpers. petitieregt. regt van vereniging. het regt van initiatief.
ook het spreken in deze Kamer. is middel van agitatie. Ook

21) idem van 21 Augustus 1866. In zijn Grondwetsherziening en Eensgezindheid, blz. 18, haalt hij met instemming aan de woorden van Koning Willem I:
"Mon gouvernement est une monarcie. temp érée par une constitution".
22) Mr G. Groen van Prinsterer. Büdrage tot herziening der grondwet in
Nederlandschen zin. blz. 68.
23) Idem. blz. 35 v.
Zie ook zijn Handboek der geschiedenis van het vaderland" blz. 981; Parlementaire Studiën en Schetsen, van 19 April 1866.
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ik heb ze alle gebruikt. Heb ik er misbruik van gemaakt?" 24).
Zijn opkomen voor vrijheid en gezag, beide hun grondslag vindend
in hooge re beginselen, bepaalt ook zijn houding, als het betreft de
vrijheid van drukpers. Hij verdedigt haar reeds in zijn eerste Fragment, dat van 2 April 1826 25 ).
En in zijn Fragment van 24 April 1826 wijst hij 'erop, "dat de
vrijheid der drukpers een dier onderwerpen is, waaromtrent men
geene bepalingen, dan met de uiterste schroomvalligheid maken moet;
omdat elke bepaling over die teedere zaak bijna onafscheidelijk van
willekeur is" 26) .
Uit 1829 dateert een manuscript Over de beteekenis en het belang
van de periodieke drukpers 27). Hierin dringt hij aan op oprichting
van een regeeringsblad. waaronder hij blijkt te verstaan een blad,
"dat zich stelt aan de zijde van het Gouvernement". Een blad vàn
de regeering acht hij niet te zijn in strijd met persvrijheid, want de
regeering mag niet weerloos zijn 28) •
24) Prof. Mr D. P. D. Fabius. Groen van Prinsterer over staatkundige partijen.
in Schrift en Historie. blz. 259.
25) Mr G. Groen van Prinsterer, Verspreide Geschriften, eerste deel. blz. 2.
26) Idem. blz. 22 .
In zijn Handboek der geschiedenis van het vaderland. blz. 668. omschrijft hij
de vrijheid van drukpers als "de eenige steun der Nationale vrijheid. het eenige
geschikte middel om de Natie te onderrichten; de geesel der tyrannen. de waarborg
der eere van de beminnaars van het Vaderland",
In zijn Ongeloof en Revolutie noemt hij de drukkunst een gelukkige omstandigbeid voor de Reformatie. (blz. 1 18) .
Elders echter noemt hij de drukpers bij de minder te waardeeren factoren in de
geschiedenis. (Zijn Handboek der geschiedenis van het vaderland. blz. 630. 663.
668 v .• 725, 740 . 744. 749, 790. 834, 858. 1052).
In zijn Grondwetsherziening en Eensgezindheid. blz. 65 . klaagt hij erover. dat
vele bestrijders zijn geschriften niet eens gelezen hadden. en zegt dan : " . . . . wanneer
ik let op de menigvuldigheid der voorregten die in de vrijheid van drukpers opgesloten zijn. ben ik in twijfel wat het meest moet worden gewaardeerd; de vrijheid
om te lezen al wat gedrukt wordt. of de vrijheid om het ongelezen ter zijde te
leggen" .
27) Een korte samenvatting hiervan werd gegeven door Or C. Tazelaar. De
voorgeschiedenis van het eerste Antirevolutionaire tijdschrift. in Antirevolutionaire
Staatkunde. derde jaargang. 1927. blz. 498 vv.;
Or J . C. Rullmann. Ui politieke leiding onzer Christelijke periodieken in de
I ge eeuw, in Antirevolutionaire Staatkunde. driemaandelijksch orgaan. zesde jaargang. 1 93 2. blz. 50 1.
28) Or C. Tazelaar. De voorgeschiedenis van het eerste antirevolutionaire tijdschrift. blz. 506 . Zoo ook in zijn eerste Nota aan den Koning. November 1829.
opgenomen in zijn Verspreide Geschriften. eerste deel. blz. 75 v. In zijn vierde
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Over de wijze, waarop het grondwetsartikel omstreeks 1830 in
de strafwet is uitgewerkt, is hij niet voldaan '29 ). Naast en ter bescherming van de vrijheid wil hij strenge bestraffing van hen, die de
vrijheid misbruiken. In zijn tweede Nota aan den Koning, November
1829, schrijft hij : "Het behoort tot het wezen eener regering zorg
te dragen dat geene verderfelijke leerstellingen worden verspreid: dus
kan zij nooit volkomen vrijheid, hetzij van drukpers, hetzij van
onderwijs, verleenen" 30) . Bij uitsluitend negatieve critiek bleef het
echter niet. " Nog is het, als begreep men niet dat de verderfelijke
kracht eener geheel vrije drukpers alleen door hare zegenrijke kracht
opgewogen kan worden ; nog laat men zich hevig uit tegen het zoogenaamd journalisme: als of de invloed der dagbladen enkel het
voorbijgaande werk was van eenige jeugdige schrijvers ; als of die
invloed niet in verband met de constitutionele instellingen stond ; als
of dat nieuwe spreekgestoelte, van waar de stem der redenaars dagelijks paleizen en hutten doorklinkt, zonder gevaar, aan de opgewondene drift en het sluwe eigenbelang overgelaten kon worden;
als of het schrijven van journalen met het schrijven van couranten,
zoo als het meestal plag te geschieden, moest worden verward, en
als of er voor den waren vaderlander eene edeler taak wezen kon
dan, op het voorbeeld der beroemdste staatslieden dezer eeuw, de
wankelende steunsels van den Staat door redenering en welsprekendheid te onderschragen. Nog is er geen enkele dagblad, door eene
vereeniging van ongemeene talenten gevormd, 't welk zich met ernst
aan de gestadige verdediging der gestadig aangevallene beginsels
heeft gewijd" 31) .
In een zesde Nota aan den Koning, gedateerd 30 September 183°,
ditmaal handelend over de herziening der Grondwet, zegt hij inzake
artikel 227: "Dit artikel valle geheel weg. Voor het behoud eener
betamelijke vrijheid van drukpers zijn, in onze tijden, zoolang het
Nota, 9 Januari 1830, spreekt hij van " welgeschrevene gouvernementsbladen" .
(blz. 86) .
29) In zijn .. Volk sgeest en burgerzin", opgenomen in zijn Verspreide Geschriften, eerste deel, blz. 58 v.
Eveneens in zijn beide eerste Nota's aan den Koning, November 1829, (Verspreide Geschriften, eerste deel. blz. 76 v., 80 ) .
3 0) Idem, blz. 80 V.
31) Mr G. Groen van Prinsterer, Volksgeest en burgerzin, opgenomen in Verspreide Geschriften, eerste deel, blz. 66.
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wettig gezag bestaat. waarborgen genoeg; en dergelijke artikelen. daar
zij alles of niets beteekenen. zijn de bron van eindeloos geschil en
leggen somtijds de vrijheid van wetgeving aan een zeer gevaarlijken
band" 3'2). In een volgende Nota zegt hij bovendien: "De nationale
herbergzaamheid. de eerbiediging der gewone regtbanken. het regt om
zich bij eene bevoegde magt te beklagen. de vrijheid van drukpers.
behoeven niet in de Grondwet te staan. Dergelijke bepalingen zijn
zonder nut; zij houden een Gouvernement. dat overigens in staat is
om die beginselen te vergeten. geenszins terug. Maar zoodanige
artikelen zijn bovendien gevaarlijk. Zij geven aanleiding tot misverstand. tot verkeerde gevolgtrekkingen. en stellen regels zonder uitzondering. waar evenwel uitzondering mogelijk moest zijn" 33).
We zagen reeds. dat het grondwetsartikel in zijn huidigen vorm
ook niet voldoende garantie vermag te geven. Als algemeene regel is
het evenwel duidelijk genoeg. Daardoor wordt tevens het gevaar van
exclusivisme. waarop Groen van Prinsterer schijnt te doelen. en dat.
naar we in het vorig hoofdstuk zagen. niet denkbeeldig is. aanmerkelijk verzacht.
Ook in 1840 klaagt Groen van Prinsterer over de wijze. waarop
het betreffende grondwetsartikel is uitgewerkt. "Zij houdt algemeene
beginsels in. die door de Wetgeving hadden moeten toegepast
worden" 34). Elders zegt hij . dat men "enkele machtspreuken" had.
"waar stelselmatige wetgeving vereischt werd" 35). Van de uitwerking verwachtte hij echter niet alle heil. "Ik wil de noodzakelijkheid
van waarborgen tegen de nadeel en van de drukpers niet wegredeneren; mij dunkt dat men de koningin der aarde ook door het
straffen van onwaardige dienaars vereert; maar het beste. edelste.
misschien eenige middel om de gevaren van een slechte drukpers te
ontgaan. is. niet dat men ze weert. maar dat men Ze weêrlegt" 36) •
En later schrijft hij: "Beslagneming is geen wederlegging. Verbod
kan zelfs. vooral waar het een schrijver van karakter en talent
32) Mr G. Groen van Prinsterer, Verspreide Geschriften, eerste deel, blz. 92 .

Idem, blz. 9 6.
Mr G. Groen van Prinsterer, Bijdrage tot herziening der grondwet in
Nederlandschen zin, blz. 20.
35) Mr G. Groen van Prinsterer, Handboek der geschiedenis van her vaderland.
blz. 1014.
36) Mr G. Groen van Prinsterer, Adviezen in de Tweede Kamer der StatenGeneraal, tweede deel. Utrecht 1857 , blz. 488 .
33)

34)
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geldt. het vermoeden van onwederlegbaarheid doen ontstaan" 37).
Op 19 November 1852 zei Groen van Prinsterer in de Tweede
Kamer in de loop van het debat over de erkenning van Napoleon Hl:
"Wij hebben allen vernomen wat de dagbladen dezer dagen hebben
medegedeeld omtrent het weeren van sommige geschriften. (Het ging
hier over een verzoek of aanmaning aan boekhandelaars, om zich
te onthouden van het verkoopen van brochures. waarin de Fransche
Regeering vrij heftig werd aangerand). Een der vorige sprekers gelooft het niet; zoolang het niet door de Regering tegengesproken
wordt. geloof ik het wel. Ik ben ligtgelooviger dan hij. Het is niet
berekenbaar. waarheen dergelijke maatregelen leiden; het komt mij
voor. in kiem en strekking. tot vernietiging der vrijheid van drukpers" 38). En op denzelfden dag stelt hij de vraag aan de orde: .. Zal.
na de wederoprigting. zonder tegenspraak der Diplomatie. van het
Keizerschap in Frankrijk. bestrijding der beginselen waarop het rust.
drukpers-delict zijn?" 39) .
Zoo pleit hij bij herhaling voor vrijheid van de pers. Hij kan dan
ook opmerken. dat niemand meer dan hij recht heeft. niet van
weerzin tegen de drukpers te worden verdacht. "Ik heb mij. jaren
achtereen. vriend van de drukpers. van de periodieke drukpers, van
de vrijmoedige periodieke drukpers. getoond op eene wijze. waarop
meer moeite en opoffering dan voor het nu en dan aanstemmen van
een loflied ter eere van Hare Koninklijke Majesteit vereischt
wordt" 40). En in 1866 schrijft hij: "Tot dus ver zocht ik het nut
van partijen en de voortreffelijkheid van de constitutionele regering
in zoodanigen strijd. ook der periodieke drukpers. over volksbelangen. waaruit. met beginselen in verband. een deugdelijke openbare
meening warde gevormd" 41). Naast Groen van Prinsterer kunnen
37) Mr G. Groen van Prinsterer. Parlementaire Studiën en Schetsen, van 21
Augustus 1866.
3 8 ) Mr G. Groen van Prinsterer. Adviezen in de Tweede Kamer der Staten·
Generaal, tweede deel, blz. 410. Zie ook blz. 408 v.
Over deze aangelegenheid Mr D. P. D. Fabius. Volkenrecht, Amsterd2m 1907,
blz. 99 v.
39) Mr G. Groen van Prinsterer, idem. blz. 406 v.
40) Idem. blz. 49 8.
In zijn Parlementaire Studiën en Schetsen van 26 October 1866 vertelt hij dat
hij het aan Koning Willem I meedeelde. als zijn Nederlandsche Gedachten een
"alles behalve zachtzinnig oppositie-orgaan" werd.
41) Mr. G. Groen van Prinsterer. Parlementaire Studiën en Schetsen. van 15
Januari 1866.
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nog andere mannen van zijn richting worden vermeld. die zich op
gelijke wijze in woord en daad uiten 4:2).
Sterke nadruk werd door Groen van Prinsterer gelegd op de vrijheden van het volk. meer dan zulks geschiedde door Stahl 43). al
beschermt hij dezen ook tegen het verwijt van Tellegen. die gezegd
had. dat Stahl niet voor persvrijheid was. aangezien hij leerde. dat
censuur in principe gerechtvaardigd was. doch feitelijk niet toe te
passen 44) .
Inderdaad staat Stahl tegenover censuur niet afwijzend 45). Hij
verwijst daarbij met name naar Engeland. niet om het systeem van
onderdrukking van alle vrijheidsuiting. zooals het er lang had geheerscht. onveranderd over te nemen. doch omdat hij de pers wil zien
vanuit het Prinzip van den staat. Daarbij stelt hij zich scherp tegenover het beginsel van de Fransche Revolutie. het beginsel van de
autonome vrijheid. Door dit beginsel krijgt de openbare meening
een doorslaggevende stem in den staat. Naar we meen en. verliest
Stahl in dit alles uit het oog. dat de vrijheid. zooals Groen van
Prinsterer voortdurend deed uitkomen. ook een beteekenis kan
hebben. die misschien eenigermate gelijkt op de vrijheid van de
Aufklärung. doch in wezen niets anders is. dan de neerslag van de
beperkte staatsbevoegdheid. Deze vrijheid nu komt weinig tot haar
recht bij censuur. doch wel bij de persvrijheid. zooals deze ook door
Stahl wordt begrepen. n.l. het stelsel van. zoo noodig strenge.
repressie bij overschrijding van bepaalde. vooraf vastgestelde regels.
42) Zoo interpelleerde Or Mr D. Koorders op 15 Juni 1868 den Minister van
Koloniën. De Waal. o.a. ten aanzien der drukpersvrijheid. en zulks " met bezorgdheid" . (Zie Mr B. de Gaay Fortman. 'Dr Mr D. Koorders. 1830-1869. in
Antirevolutionaire Staatkunde. vijfde jaargang. 1929 . blz. 490).
De artikelen in Nederlandsche Gedachten. I . 8. 9. 17. zijn van Mr A. G. A.
Ridder van Rappard . (Dr C. Tazelaar. De jeugd van Groen (1801-1827).
Amsterdam 1925 . blz. 195 noot).
43) Mr A. Anema. Grondslag en karakter van de Italiaan$ch-fa$ci$ti$che $taat$leet. blz. 15.
44) Mr B. D. H. Tellegen. Stahl. Groningen 1862. blz. 25 v.;
Mr G. Groen van Prinsterer. Ter nagedachreni$ van Stahl. Amsterdam 1862.
blz. 12 v.
Over Stahl en de drukpersvrijheid zie men b.v. Mr Evertsen de Jonge. Tweede
Bijdrage over de zoogenaamde Délits de la Pres$e. Utrecht 1855. blz. 136 V.
45) Over zijn standpunt ten opzichte van de pers zie men Friedrich Julius Stahl.
Die Philosophie des Recht$. Zweiter Band. Zweite Abteilung. Heidelberg 187°.
blz. 487 v.
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En als Stahl zegt, dat de persvrijheid niet de sluitsteen mag zijn van
het constitutioneel stelsel, dan zijn we van oordeel, dat, waar het
geldt onzen staat, deze, gezien zijn historische ontwikkeling, niet
meer direct los kan gedacht worden van eenigerlei vorm van volksinvloed, zonder dat de regeering hieraan dienstbaar behoeft te
worden gesteld.
Ook Dr A. Kuyper heeft voortdurend het pleit gevoerd voor "de
vrijheden des volks". Zoo schreef hij in 1874: " . ... de vrijheid der
drukpers, de vrijheid van vereeniging en der gedachte zullen we
handhaven met alle kracht" 46). Hij baseerde zich daarbij op het
Calvinisme, waarvan hij elders zeide, dat het protesteert "tegen de
hooghartigheid van het absolutisme dat geen grondwettelijke rechten
kent dan als uitvloeisel van vorstengunst" 47). " . . .. aan het Calvinisme komt de eere toe. tegen dezen absolutistischen stroom een
dam te hebben opgeworpen, niet door een beroep op volksgeweld.
noch op waan van menschelijke hoogheid, maar door die rechten en
vrijheden der burgermaatschappij te hebben afgeleid uit dezelfde
Bron, waaruit het hoog gezag der Overheid vloeit, t.W. uit de

absolute souvereiniteit Gods" 48).
Dr Kuyper wijst erop, dat Milton "het eerste en beste pleidooi,
voor wat wilt ge. voor de vrijheid der drukpers" leverde 49). Inderdaad is dat pleidooi sterk door de menigte van gegevens, veelal van
historischen aard, waarop Milton zich vermag te beroepen. Hij kent
de waarde van de pers: ,,1 deny not that is of greatest concern ment
in the Church and Commonwealth to have a vigilant eye how
books demean themselves as weIl as men; and thereafter to canfine,
imprison, and to sharpest justice on them as malefactors : for books
are not absolutely dead things, but do con ta in a potency of life In
46) Dr A . Kuyper, Het Calvinisme oorsprong en waarborg onzer constitutioneele vrijheden, blz. 65.
47) Dr A . Kuyper, Het Calvinisme, blz. 90 .
48 ) Idem.
49) Dr A. Kuyper, Het Calvinisme oorsprong en waarborg onzer constitutioneele vrijheden. blz. 31.
De Standaard van 30 Mei 1874 schreef inzake Engeland: " Dat met name de
drukpersvrijheid resultaat, noch de!: Fransche revolutie, noch ook van het Engelsch
volkskarakter, maar van Milton's streven was, en dus uit den Antirevolutionairen
wortel stamt, komt te sterker uit, zoo men met het feit rekent, dat de censuur
onr de drukpers voor Milton' s optreden nergens drukkender en tirannieker dan
in Engeland is uitgeoefend. Men denke aan de Sterrenkarnerl "
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them to be as active as that soul was whose progeny they are; nay,
they de preserve as in a vial the purest efficacy and extraction of
that living intellect that bred them. I know they are as live1y, and
as vigorousl y productive, as those fabulous dragon' s teeth ; and, being
sown up and down, may chance to spring up armed men. And vet
on the other hand, unless wariness be used, as good al most kiB a
man as kill a good book ; who kiBs a man kills areasonabie creature,
God's image ; but he who destroys a good book, kills reason itself,
kills the image of God as it we re in the eye. Many a man lives a
burden to the earth ; but a good book is the precious life-blood of
a master spirit, emhalmed and theasured upon purpose to a life
bevond life" 50). Hij kent ook de kracht van de waarheid: :" When
a man hath been labouring the hardest labour in the deep mines of
knowiedge, hath furnished out his findings in all their equipage,
drawn forth his reasons as it were a battle ranged, scattered and
defeated all objections in his way, calls out his adversary into the
plain, offers him the advantage of wind and sun, if he please only
that he may try the matter by dint of arguments, for his opponents
then to skulk, to lay ambushments, to keep a narrow bridge of
licensing where the challenger should pass, though it he valour
enough in soldiership, is but weakness and cowardice in the wars of
Truth. For who knows not th at Truth is strong next to the
Almighty. She needs no policies, nor stratagems, nor licensings to
make het victorious; those are the shifts and the defences that error
uses against her power. Give her but room , and do not bind her
wh en she sleeps, for then she speakes not true, as the old Proteus
did, who spake oracles on1y when he was caught and bound ; but
then rather she turns herself into all shapes, except her own, and
perhaps tunes her voice according to the time, as Micaiah did before
Ahab, until she be adjured into her own likeness. Yet it is not
impossib1e that she may have more shapes than one" 51 ) .
Ook Dr Kuyper sprak zich meermalen ten gunste van de vrijheden
uit. Zoo schrijft hij in 1874, dat hij neigt tot " de vrees, dat er, ik
zeg niet voor verlies, maar dan toch voor beperking van onze burger50) Milton, Areopagitica, A speech for the Liberty o f Unlicensed Printing.
Gebruikt werd de editie, verzorgd door H . B. Cotterill, M .A., London 1 915 . Dt
vermelde woorden zijn te vinden op blz. 5.
51) Idem, blz. 45 v.
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lijke vrijheden metterdaad reden van beduchtheid is" 52). " ... . bet
is wederom als geesteskinderen van Calvijn. dat ook wij voor die
constitutioneele vrijheden het pleit voeren" 5.3). "Vorst en volk
dankten beiden aan eenzelfden God hun oorsprong. Uit zijn Goddelijke souvereiniteit was het gezag der Vorsten hun toekomend. maar
naast bet souverein gezag der Vorsten stond het "souverein gezag in
eigen kring" van alle gezin. van alle sociale kring en zoo ook van
heel het volk in zijn zelfstandige levensbeschouwing" 54) . Hij
spreekt van de "twee keursteenen uit Calvijn's kroon . zijn strijd
èn voor de eere Gods èn voor de vrijheden des volks" 55).
Jhr. Mr A. F. de Savornin Lohman oordeelt in gelijken geest :
"Noch de onderscheiding in absolute en relatieve rechten. noch die
in menschenrechten en andere rechten is noodig om de waarheid in
het licht te stellen. dat de hoogste macht in den staat niet naar
willekeur rechten toekennen of over rechten beschikken mag. en dat
's menschen vrijheid niet steunt op dus ook niet afhangt van den
wil betzij van den souverein. hetzij van den wetgever" 56) . "Taak
nu der overheid is. de grenzen vast te stellen die ieder bij het gebruik
maken van zijne natuurlijke vrijheid heeft te ontzien. De wet kent
dus geen rechten toe. maar legt de verplichting op om eens anders
vrijheid te eerbiedigen" 57). In de laatste woorden wordt tevens
duidelijk de beteekenis aangegeven van de erkenning van de vrijheid
in de grondwet.
Uit de aangehaalde zinsneden van Lohman blijkt reeds. in welken
zin de Calvinistische schrijvers het vrijheidsbegrip opvatten. Het
blijkt ook uit zijn bewering: "Niemand mag in dezen tijd de individueele vrijheid verdedigen. die zich niet helder bewust is van den
grond waarin het Staatsgezag. dat is de beschermer der individueele
vrijheid. wortelt" 58). In deze leer zijn vrijheid en gezag geen tegen-

52) Or A. Kuyper. Het Calvinisme oorsprong en waarborg onzer constitutioneele vrijheden. blz. 5.
53) Or A. Kuyper. Wij. Calvinisten . ...• Kampen 1909. blz. 20 v.
ö4) Idem. blz. 22.
55) Idem. blz. 23 .
Zie ook zijn Antirevolutionaire Staatkunde, eerste deel. blz. 272 v., 577 v.
56) Jhr. Mr A. F. de Savornin Lohman. Onze Constitutie, blz. 294 .
57) Idem.
58) Mr A. F. de Savornin Lohman. Gezag en vrijheid, Utrecht 1875 . Voorwoord, blz. VII.
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stellingen. ..Gezag bestaat onafhankelijk van 's menschen toedoen.
Onderwerping aan het gezag is, niet minder dan de vrijheid, eisch
der menschelijke natuur. Ja, zij is de voorwaarde der hoogste vrijh el'd .... " 59) .
Lohman wijst erop, dat eenige vrijheden zijn vastgesteld bij de
Grondwet ... Dit beteekent niet, dat men die vrijheden, b.v. van drukpers, van godsdienstoefening, ontleent aan de grondwet, maar alleen
dat sommige onzer vrijheden vallen buiten het bereik van den gewonen wetgever, of dat te haren opzichte de ~etgever in het stellen
van regelen eenigermate beperkt wordt, of dat die vrijheden niet
anders door den koning kunnen worden beperkt dan in gemeen
overleg met de Staten-Generaal" 60) . Nu deze rechten in de grondwet
zijn neergelegd, zijn ze inderdaad, evenals alle grondwetsartikelen
langs den constitutioneelen weg voor wijziging vatbaar. We hebben
evenwel gezien, dat bij het opnemen van de vrijheid van drukpers
in de grondwet de bedoeling voorzat. dit recht veilig te stellen.
Plaatsing in de grondwet was daartoe wellicht het minst slechte
middel.
Ook andere schrijvers wijzen op het vrijheidsbeginsel van het Calvinisme. "Vrijheid geeft het Calvinisme. als vrijheid is het niet belemmerd zijn in de bereiking der van God gewilde bestemming van
individu en gemeenschap; voor het onontbeerlijk gezag legt deze
levensbeschouwing en zij alléén het plechtanker vast, als onder gezag
moet worden verstaan niet de despotieke machtsuitoefening door
menschen, een enkele of meerdere vergaderd; noch het zeggenschap
va!! den mandataris der souvereine individuen. bestaand uit de
optelsom der stukjes" vrijheid" door hen utilitatis causa eigenmachtig
tot wederopzeggens toe afgestaan ; maar het aan God ontleende recht
ter handhaving Zijner ordinantiën in de maatschappij en hunne
.. sameningen" en tusschen den enkele en de gemeenschap; alles
Idem. blz. 10 v.
Zie ook Onze Constitutie, Inleiding.
60) Onze Constitutie, blz. 295.
Op dezelfde blz. schrijft hij : " Ook de verhouding tusschen de overheid en den
onderdaan vindt haar natuurlijke grenzen in haar doel. De overheid heeft macht
over ons, maar geene andere dan die door haar roeping zelve bepaald wordt. Zoolang
zij zich daartoe bepaalt is haar macht onbeperkt. Doch ook zóó binnen grenzen
beperkt, ontaardt macht lichtelijk in willekeur, dus juist in datilene wat de overheid geroepen is te bestrijden" .
59)
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natuurlijk naar den aard en binnen de grenzen van den staatswerkkring" 61) . In den strijd om den staatsvorm nam het Calvinisme
steeds dit standpunt in : "het steunde een krachtig gezag tegen de
anarchistische stroomingen. die loskwamen door de inzinking van
den leenstaat. maar kwam daarnaast op voor een groote mate van
persoonlijke vrijheid" 62).

In dit hoofdstuk zagen we. dat de vrijheid van drukpers tweeërlei
gevaar te duchten heeft. Aan den eenen kant zijn er richtingen. die
het pleit willen voeren voor een zoover mogelijk doorgevoerde
vrijheid. zonder dat zij er echter in slagen. deze vrijheid wezenlijk
te garandeeren. Eerder dan zij vermoeden. komen zij terecht bij het
standpunt. dat terwille van het " algemeen belang" de vrijheid niet
langer garandeert. Aan den anderen kant zijn er de richtingen. die
slechts de gemeenschap of den staat als wezenlijk begrip willen
erkennen en die de " vrijheid" alleen dulden. voorzoover deze de
gemeenschap als alles beheerschend begrip onaangetast laat.
Tegenover deze opvattingen kiest de beschouwing positie. die leert.
dat de vrijheid eerst dan als garantierecht voor het individu waarde
heeft. als zij tezamen met het gezag gebaseerd wordt op het beginsel.
dat noch de mensch. noch de staat autonoom is. Men kan daarbij
tegen het woord .. vrijheidsrechten" gereede bezwaren inbrengen. Het
wordt in meer dan één kamp gebruikt. En bovendien is het even
eenzijdig. als het woord "beperkte competentie". maar tezamen geven
ze. naar we hopen. na de voorafgaande uiteenzetting. de relatie
voldoende weer 63) .

61 ) Mr Anne Anema. Calvinisme en Rechtswetenschap. Amsterdam 1897.
blz. 89 .
62) Mr A. Anema. Grondslag en karakter van de Italiaansch-fascÎstÎsche staatsleer. blz. 12.
63 ) Dat het denkbeeld van de grondrechten zich zeker met het Calvinisme
verdraagt. wordt o ok uiteengezet door Or J . R . Stellinga. Vrijh eid van drukpers.
in Antirevolutionaire Staatkunde. elfde jaargang. Kampen 1935. blz. 146.
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HOOFDSTUK

v.

CONCLUSIES.
Na de oriënteering in het eerste hoofdstuk leidde het onderzoek
naar de geschiedenis van de vrijheid van drukpers in ons land tot de
conclusie, dat, allerhande verboden ten spijt, deze vrijheid zich baan
heeft gebroken, totdat zij in de Grondwet ook constitutioneel werd
erkend. De gebeurtenissen, welke aan dit opnemen in de Grondwet
gedurende hetzij langer, hetzij korter tijd voorafgingen, toonen
aan, dat aan de regeling van de persvrijheid in de Grondwet niet een
exclusivistisch karakter mag worden toegekend, welk bewijs nog
wordt versterkt door hetgeen geschiedde na 1814. Het derde hoofdstuk liet de beteekenis van het Grondwetsartikel zien aan de hand
van een aantal arresten. Daarbij bleek, dat de rechterlijke macht
veelal niet aarzelde, aan het artikel een ruime strekking te geven,
een strekking intusschen, die geheel met den aard van het artikel,
gezien zijn historie, overeenkomt. Het vierde hoofdstuk was gewijd
aan grondbeschouwingen inzake de vrijheidsrechten in het algemeen
en die van de drukpers in het bijzonder. Het bestaan van een drietal
groepen van meeningen kon worden geconstateerd, welke groepen
echter elk weer waren onderverdeeld in eenige bijzondere opvattingen.
Hoewel enkele van deze opvattingen het artikel van de drukpersvrijheid en deze vrijheid zelf theoretisch, maar vooral practisch, voldoende recht doen wedervaren, bleek haar uitgangspunt voor betwisting vatbaar. Het wezen van de vrijheden komt dàn goed tot
zijn recht, wanneer deze vrijheden worden gezien als de neerslag
van de beperkte competentie der overheid, welke competentie met
name is beperkt, wanneer het betreft verbanden en levenskringen,
waarvan de staat als zoodanig zich heeft te onthouden. Het Grondwetsartikel over de drukpersvrijheid in zijn huidigen vorm is in
overeenstemming met de beperkte competentie van den staat en de
vrijheid, welke daaruit voortvloeit voor personen en levensverbanden
in den staat.
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Tengevolge van velerlei misbruik. dat van de vrijheid van drukpers werd gemaakt. kwam in de laatste jaren steeds sterker de vraag
naar voren. of hiertegen van een wijziging van het Grondwetsartikel
baat was te wachten. Inzooverre zou hier dus niet gelden de opmerking van Schaper. gemaakt naar aanleiding van de Grondwetsherziening van 1922. dat de groote problemen van onzen tijd naast
de Grondwet staan en onafhankelijk van de geschreven Constitutie
een oplossing eischen 1) .
Mr. J. Heemskerk Az. schreef in 188 I : .. Ook omtrent de Nederlandsche Grondwet zal eerst de latere geschiedschrijver kunnen uitmaken. of zij waarborgen van stabiliteit geeft in tijden van gevaar.
en of zij duurzaam het volks geluk zal hebben bevorderd .
.. Tot heden heeft zij omtrent hare stabiliteit althans een gunstig
vermoeden voor zich; want wanneer zich. in den kleinen menschenleeftijd sedert 1848 verloopen. binnenlandsche spanning en crises
hebben voorgedaan. werden deze zonder geweld. zonder uitzonderingsmaatregelen. door de geregelde werking der grondwettelijke
instellingen opgelost ... . " :2 ) . Geldt dit nu nog? Elders zegt
Heemskerk. dat de practijk van de Grondwet van 1 848 o.m. heeft
geleerd. "dat zij veel te veel aan bijzondere wetten overlaat zonder
de hoofdbeginselen waarvan die wetten zouden moeten uitgaan aan
te geven . .. . " 3) . Maar dit doelt blijkbaar niet op het artikel van
de drukpers. want volgens Heemskerk zal ook bij herziening van de
Grondwet het behoud van dit artikel " zeker nuttig en wenschelijk
worden geoordeeld" 4). Wel werd ook vroeger op wijziging van het
artikel aangedrongen 5) . maar met meer aandrang geschiedde dit in
de beide laatste jaren. Dit streven kwam ook tot uiting in het voornemen van de Regeering. over te gaan tot een partiëele herziening
van de Grondwet. waarbij als een punt van behandeling eveneens
de persvrijheid was opgenomen. In de Tweede Kamer-zitting van
12 November 1935 6 ) deelde Minister Colijn mede. "dat de wijziging van art. 7 van de Grondwet de strekking heeft om het mogeJ . H . Schaper. De Grondwetsherziening van 1922. ia De Socialistische
Jrg. VIII No. 2. blz. 157.
T .a.p .• blz. 189.
Idem. blz . 223.
4 ) Idem. blz. 22 .
5) W . N. van der Hout. Over de krant , blz. 16 v.
6) Handelingen Tweede Kamer. blz. 279 .

1)
Gids.
2)
3)
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lijk te maken bij de wet het zeer stringente voorschrift van het
huidige Grondwetsartikel te temperen. Ik geloof. Mijnheer de Voorzitter. dat dit voldoende aangeeft de richting. waarin de gedachten
van de Regeering gaan" .
Op 24 Januari 19367) werd nu "een Staatscommissie ingesteld.
die tot taak kreeg de herziening van de Grondwet. waarbij in aanmerking zou komen o.m. het recht van de vrijheid van drukpers.
De commissie werd op 7 Februari 1936 geïnstalleerd. In haar Verslag kantte de commissie zich tegen het eischen van een voorafgaande goedkeuring. Zij heeft gedacht aan het invoeren van een
droit de réponse. "De Commissie laat in het midden. of een verscherping van de strafrechtelijke repressie geboden is; zij waarschuwt
echter tegen het zich scheppen van een illusie. dat hiermee het probleem zou zijn opgelost. Daarnaast acht zij in elk geval noodig het
openen van de mogelijkheid in onze wetgeving om het verschijnen
van bepaalde uitgaven. waardoor een grove inbreuk wordt gemaakt
op de openbare orde. tijdelijk te verbieden. Over de vraag of een
verschijningsverbod in strijd zou zijn met artikel 7 van de Grondwet. bestaat in de Commissie verschil van meen ing. Stelt men zich
op het standpunt. dat een tijdelijk verbod van verschijning geen
preventieve censuur is. dan staat de Grondwet daaraan niet in den
weg en kan de voorgestelde wijziging bedenkelijk zijn met het oog
op een mogelijk argumenteeren a contrario. Daartegen kan worden
aangevoerd. dat. wanneer twijfel bestaat. opheffing daarvan door
een uitdrukkelijke bepaling aanbeveling verdient. De Commissie
heeft in laatstbedoelden zin besloten. De voorgestelde redactie laat
uitdrukkelijk ruimte voor een verschijningsverbod. terwijl zij tevens
de bevoegdheid van den wetgever. om dergelijke verboden mogelijk
te maken. begrenst ten aanzien van het feit. dat daartoe aanleiding
kan geven. De Commissie is echter van oordeel. dat aan den wetgever kan worden overgelaten te beslissen. of dat feit een strafbaar
feit zal moeten zijn. en of de bevoegdheid. de verschijning van een
uitgaaf tijdelijk te verbieden. alleen aan den rechter zal moeten
worden verleend. dan wel of ook in geval van grove verstoring van
de openbare orde. zonder dat deze nog een strafbaar feit zou behoeven op te leveren. of in geval van ernstige bedreiging van de
7) Koninklijk Besluit No. 41.
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openbare orde. de verschijning van een uitgave tijdelijk door de
Regeering of hare organen zou moeten worden verboden" . Het voor~
stel van de Commissie was. om aan artikel 7 een lid toe te voegen :
"De wet kan regels stellen. volgens welke eene bepaalde uitgave
wegens nader bij de wet te omschrijven grove inbreuk op de open~
bare orde tijdelijk kan worden verboden" . Hierbij was gevoegd een
Nota van een minderheid uit de Staatscommissie bestaande uit de
heeren J. W. Alberda. G. van den Bergh. A. M . Joekes. en R. Kra~
nenburg. van wie de derde zich niet met alle argumenten dezer
minderheid. maar wel met haar conclusie kon vereenigen. De minderheid is van oordeel dat het voorstel behoort te worden verworpen.
" Immers. dat het tijdelijk verbod van een bepaalde uitgave. waartoe
het voorstel de mogelijkheid opent. geen maatregel van preventieve
censuur zou zijn. komt den ondergeteekenden voor een gewrongen
uitlegging en een gezochte constructie te zijn. Een verbod van een
bepaalde uitgave is een nog strengere en verder strekkende preven~
tieve maatregel dan het opleggen der verplichting om uitgaven aan
de voorafgaande keuring en goedkeuring der overheid te onder~
werpen. Dit verbod een maatregel van repressie te noemen. schijnt
hun een onhoudbare stelling. En maatregel van repressie is alleen
een zoodanige. welke genomen wordt ter zake van reeds verschenen
geschriften. Elke maatregel tegen nog te verschijnen geschriften is
een preventieve maatregel en het zijn zoodanige maatregelen. welke
de toevoeging aan artikel 7 op het oog heeft". Ook overigens acht
de minderheid de toegevoegde bepaling onjuist en practisch niet toe
te passen.
We zijn van oordeel. dat de bestrijding van de meening der meerderheid door de minderheid gebruik maakt van stellingen. welke
door de meerderheid niet zullen betwist. zonder dat de meerderheid
daarom van inzicht behoeft te veranderen. Beide zullen het hierover
eens zijn. dat het grondwetsartikel in zijn huidigen vorm preven~
tieve censuur uitsluit. Eerder zagen we reeds. dat onder deze preven~
tieve censuur tweeërlei kan worden verstaan. Zelf hebben we gepleit
voor de ruimere opvatting. waaronder de engere uiteraard begrepen
is. Maar juist om alle misverstand en onhelderheid weg te nemen
ten aanzien van de vraag. of een verschijningsverbod in strijd is met
de tegenwoordige redactie van het betreffend artikel. verdient het
aanbeveling. het tweede lid toe te voegen. als een uitzondering op de
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algemeene beparing uit het eerste lid. Een andere vraag is het intusschen. of het verschijningsverbod zelf wenschelijk mag worden geoordeeld 8).
Het voorstel van de Staatscommissie werd door de Regeering niet
overgenomen . .. De Regeering laat in het midden. of. ter bereiking
van het door de Staatscommissie beoogde doel. een wijziging van
artikel 7 der Grondwet noodig is. Men kan over deze vraag verschillend denken en er is zeker ruimte voor de meening. dat artikel 7
zich slechts richt tegen de preventieve censuur en de mogelijkheid
om door andere maatregelen de drukpersvrijheid te beperken allerminst uitsluit. Wat hiervan ook zij, de Regeering heeft gemeend zich
er van te moeten onthouden een bepaald midde( van vrijheidsbeperking met zooveel woorden in de Grondwet op te nemen. Zij is tot
deze conclusie geleid uit overweging, dat het vra~gstuk van de vrijheid van de pers een sterk politieken inslag heeft, waarover, zooals
reeds tot uitdrukking is gekomen, in breede kringen verschillend
wordt gedacht. Het scheen haar niet wenschelijk, vooral in de huidige tijdsomstandigheden nu slechts door samenwerking van alle
nationale krachten de moeilijkheden kunnen worden overwonnen,
een politiek vraagstuk van dezen aard op te werpen" 9). Natuurlijk
dient deze zienswijze te worden geëerbiedigd, al is ze niet in overeenstemming met het acute karakter. dat te voren aan het vraagstuk werd toegeschreven.
In het parlementair debat over dit punt pleitte de heer Albarda
voor een droit de réponse 10). De heer Rutgers van Rozenburg
achtte censuur en verschijningsverbod niet in één vlak te liggen 11) .
Hij acht een verschijningsverbod niet met de huidige formuleering
van artikel 7 in strijd. De heer Schouten wees erop, dat het toe te
voegen lid zich niet keerde tegen .. einmalige" publicaties 12). Hij
heeft bezwaar tegen de aanvulling van het artikel. Een verschijningsverbod acht hij met het artikel in zijn tegenwoordigen vorm
niet in strijd. Het laatste wordt ook gezegd door den heer Joekes 13).
8) Zie ook De Standaard van 19 Mei 1937.
9) Zitting 1935-1936, 477 , Memorie van Toelichting, No. 3 , blz, 4.
10) Handelingen Tweede Kamer, 26 Januari 1937, blz. 1343 . Slechts de

behandeling in eerste instantie is hier weergegeven.
11) Idem, blz. 1344 v.
12) Idem, 27 Januari 1937. blz. 1349 .
13) Idem. blz. 1350 v.
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De heer Coops verzet zich tegen het voorstel van de Staatscommissie 14).
Minister de W ilde deed uitkomen. dat volgens de Regeering artikel 7 op zichzelf niet in den weg staat. om ernstige maatregelen.
en ernstiger maatregelen dan thans. te treffen 15) . De Minister staat
sceptisch ten opzichte van het droit de réponse. Een verschijningsverbod acht hij geen preventieve censuur te zijn.
In de E erste Kamer zeide de heer van Lanschot. dat de grondwetsherziening ook interpretatief beteekenis had. aangezien is komen
vast te staan. dat naar de meening van de Regeering en de overgroote meerderheid artikel 7 niet in den weg behoeft te staan aan
een tijdelijk verschijningsverbod 16). De heer Anema merkte naar
aanleiding van het voorstel van de Staatscommissie op: .. Ook zij.
die voorstanders waren van deze beperking. kunnen zich gevoeglijk
aansluiten bij het standpunt der Regeering. dat h et ongewenscht is.
deze toevoeging over te nemen. nu gebleken is. dat er een groote
meerderheid bestond. die meende. dat art. 7 der Grondwet aldus
moet worden opgevat. dat een maatregel als in die toevoeging bedoeld. ook thans niet in strijd zou zijn met de Grondwet. De
meening. dat zulk een maatregel niet van preventieven. maar van
repressieven aard zou zijn. is zeker beter verdedigbaar dan het tegendeel. Werd die maatregel noodig geacht en in een wet belichaamd.
dan zou zij onttrokken zijn aan de rechterlijke toetsing. zoodat
geenerlei rechtsonzekerheid zou ontstaan. Onder deze omstandigheden deed de Regeering. naar mij voorkomt. wijs. om art. 7 buiten
de herziening te laten. nu zoowel de voorstanders als de tegenstanders van de mogelijkheid. door die toevoeging bedoeld. door den
loop van zaken zijn bevredigd. en de Regeering ook zonder die
toevoeging van oordeel is. de verantwoordelijkheid voor het handhaven der openbare orde op dit gebied te kunnen dragen. wat aanvankelijk niet het geval scheen te zijn" 17).
Ook de heer Werker achtte een verschijningsverbod niet in strijd
met artikel 7 18) . Evenmin de heer Pollerna 19).
H) Idem, blz. 1354.
15)

16)
17)
18)

19)
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Idem, 28 Januari 1937, blz. 1366 V.
Handelingen Eerste Kamer, 7 April 1937, blz. 527
Idem. blz. 53 0 •
Idem. blz. 53 2 .
Idem, blz. 537 v.

V.

Het ging in deze discussie dus met name over de draagwijdte van
de preventieve censuur, en, in aansluiting hierop, over de vraag, of
de huidige formuleering van artikel 7 zich verdraagt met een verschijningsverbod, opgelegd als bijkomende straf.
Het spreekt vanzelf, dat de voornemens tot grondwetswijziging
in verschillende geschriften weerklank vonden. Ook hier was van
eenstemmigheid veelal geen spoor. Een commissie uit de Liberale
Staatspartij kwam ten aanzien van artikel 7 der Grondwet tot de
conclusie, dat handhaving van de drukpersvrijheid, zooals in artikel
7 omschreven, gewenscht was, derhalve ook handhaving van het
verbod van preventieve censuur 2 0) . Echter sluit dit volgens de commissie geen verschijningsverbod uit. "Voor ons staat ook vast, dat
bijv. een verbod, als middel van repressie, tot verschijning van een
dagblad op periodiek, gedurende een bepaalden tijd, als bijkomende
straf, krachtens de wet door den strafrechter opgelegd, in verband
met een gepleegd (drukpers ) delict, met de slotwoorden van art. 7
der Grondwet in volkomen overeenstemming is. De mogelijkheid
een dergelijke " bijkomende straf" op te leggen, is naar de meening
der commissie zelfs gewenscht" :21).
In het rapport van een commissie uit den raad van studie en
documentatie der R. K. Partij staat : " De Commissie gevoelt voor
het voorstel. hetwelk de Grondwetsherzieningscommissie in haar
rapport heeft ontwikkeld en mitsdien betreurt zij het, dat de Regeering dit voorstel niet tot het hare heeft gemaakt" . "Aangenomen,
dat de nadere omschrijving bij de wet van de norm "grove inbreuk
op de openbare orde" het voorschrift evenzeer toepasselijk zou
maken op gevallen, waarin op de "goede zeden" grove inbreuk
wordt gemaakt, - meent de Commissie, dat met een zoodanige in
zich redelijke beperking van het grondrecht van drukpersvrijheid zou
kunnen worden volstaan" 22 ).
20) De voorgenomen Grondwetsherziening 1937 naar liberaal inzicht, blz. I 18.
Zie ook Mr C. W. de Vries. t.a.p .• blz. 74. I :30 . 179.
21) De voorgenomen Grondwetsherziening 1937 naar liberaal inzicht. blz. 73 .

Ook volgens Or J. W . Noteboom, De Grondwetsherziening, in Antirevolutionaire Staatkunde van Januari 1937. blz. 19 . staat het " geenszins als een paal
boven water. dat de Grondwet zich tegen het verbieden van een bepaald persorgaan
door de Regeering zou stellen" .
22) R . K. Staatspartij. Een onderzoek omtrent wijziging van ons staatsbestel.
Z.p. 1936. blz. 63.
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Hiertegenover staan verschillenden. die een verschijningsverbod
met artikel 7 in strijd achten 23) .
Vrijheid van drukpers is ruimer dan verbod van preventieve censuur. Dat deze laatste. zij het ook in den engeren zin. dien de uitdrukking kan bezitten. door het grondwetsartikel niet wordt geduld.
wordt door bijkans ieder erkend 24). Censuur wordt allerwege fel
afgekeurd !25). De bezwaren zijn. dat ze in staat is. het verantwoordelijkheidsgevoel te verzwakken. bepaalde meeningen om haar strekking te onderdrukken. het belang van de zaak te doen verminderen
of teloorgaan. door de procedure. welke ze nu eenmaal eischt. terwijl een middel tegen willekeur niet of met moeite gegeven kan
worden '26). Is preventieve censuur principiëel even toelaatbaar als
repressieve? De vraag is bevestigend beantwoord 27) • We zagen. dat
de vrijheden zelf een eisch van beginsel zijn. De vrijheid van drukpers kan voortdurend worden bedreigd. indien zij afhankelijk wordt
gesteld van een voorafgaand verlof. Afgezien van de vraag. inhoeverre hier tusschen prindpiëel en niet-principiëel kan worden
onderscheiden. zijn we geneigd. bovenstaande vraag ontkennend te
23) A. B. K. in Volksblad van [[ Juli [936 ; Volksblad van 5 Augustus
1936; idem van 17 December 1936.
Zoo ook in het Voorl. Verslag der Tweede Kamer op de voorstellen tot
Grondwetsherziening- [93 6/,3 7·
Eveneens W. N . van der Hout. De pers en haar vrijheid, in Haagsch Maandblad
van December 1936. blz. 6 [2;
De Groene Amsterdammer van 26 December [936. blz. 4.
24) Zie b.v. Mr C. W. de Vries. t.a.p .• blz. [17 .
25) M.-A. Landau-Aldanov. t .a.p .• blz. [4[. noot 2. noemt de censuur
"l'institution la plus stupide et la plus inefficace" .
Henriëtte Roland Holst van der Schalk. De revolutionaire massa-aktie. blz. 336.
spreekt van "de vernederende. valschaardige censuur".
Volgens Jhr. Mr A. F. de Savornin Lohman. t .a.p .• blz. 342. ware het. indien
de wetgever de pers aan banden wilde leggen. verkieslijker. de preventieve censuur
in te voeren. aangezien deze humaner werkt dan repressieve. Dit kan echter alleen
gelden. indien de wetg~ver inderdaad de vrijheid wil opheffen. en in dat geval
zal hij zelf wel zorgen voor preventief optreden.
26) Gronden tegen censuur zijn vermeld bij Mr C. W. Opzoomer. Staatsregtelijk Onderzoek, Amsterdam [854. blz. 127 v.;
Mr Evertsen de Jonge. t.a.p .• blz. 104 v.:
J. A. Nederbragt. Beperkingen van drukpersvrijheid, blz. 8 v.:
Kn .• Preventieve Censuur?, in De R. K. Staatspartij van 30 December 1935.
blz. 278:
Mr C. W. de Vries. t.a.p .• blz. 120 V.
27) Zoo door J . A. Nederbragt. Beperkingen van drukpers vrijheid, blz. 9;
eveneens De Maasbode van 29 Juni 1936. Av.
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beantwoorden. Intusschen hebben we reeds gezien, dat de uitdrukking preventieve censuur ook een ruimeren zin kan hebben. Er kan
in dat geval tegen deze formuleering bezwaar worden ingebracht.
Beter immers is het hier, te spreken vam voorafgaand verlof. Welke
is de verhouding hiervan tot het grondwetsartikel? We hebben
reeds aangetoond, dat bij het opnemen van het betreffend artikel in
de Grondwet de bedoeling voorzat, het recht op een vrije pers voldoende te waarborgen. Aan het feit, dat in~ertijd de "prealabele
censure" werd genoemd, mag geen groote beteekenis worden toegekend. Werd dit wel gedaan, dan zou de persvrijheid er na het opnemen in de Grondwet eerder achteruit dan vooruit op zijn gegaan.
Want de vrijheid is door meer middelen teniet te doen, dan uitsluitend door een preventieve censuur, in de beteekenis van voorafgaande
controle. We zagen intusschen, dat men er vrij spoedig toe kan
komen, in het artikel in de Grondwet beperkende wijzigingen aan
te brengen.
Bij het historisch onderzoek bleek ons, dat op velerlei wijze de
drukpersvrijheid in het gedrang kan komen 28) . En buitenlandsche
regelingen deden zien, dat opheffen van elke meenigsuiting schijnbaar kan samengaan met eerbiediging van de omschrijving van het
recht in de Grondwet. Een en ander noopt tot voorzichtigheid.
Artikel 7 bedoelt de mogelijkheid van meeningsuiting te verschaffen, onafhankelijk van voorafgaand onderzoek of verlof. Ook bij
het toepassen van strafmaatregelen behoort met de strekking van het
artikel rekening te worden gehouden.
Op welke wijze kan dan tegen misbruiken worden opgetreden,
zonder dat men met het recht zelf in conflict komt? Hier nu zijn
verschillende middelen toe te passen. In de eerste plaats kan overgegaan tot versterking der repressie. Niet dat hiervan alle heil mag
worden verwacht. Vruchteloos staat men in principe tegenover ben,
die met Proudhon zeggen: ,,11 y a des moments ou je brûle d' écrire,
28) Or N. J . D. Versluys. t.a .p.. blz. 20 I. merkt op: "Men zou kunnen
zeggen. dat de bestrijding van persmisbruiken even oud is als de pers zelf. Vele
en vreemdsoortige plannen zijn gemaakt. weinige zijn uitgevoerd en van verbetering
is nauwelijks sprake" .
Henriëtte Roland Holst van der Schalk, De revolutionaire massa-aktie, blz. 71 ,
deelt mede. dat in 18 I 9 in Engeland bepaald werd. dat geen politiek orgaan voor
minder dan zeven stuivers verkocht mocht WoOrden. In ons land hebben we het
zegelrecht gekend .
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serait-ce à six ma is de prison par ligne" 29). Slechts is voor dergelijke scribenten te hopen. dat de momenten ook inderdaad niet
meer dan momenten zijn. En overigens. " .... quand un journaliste
connaît son métier. il trouve toujours Ie moyen de s'exprimer" 30).
Onbeperkte vrijheid van drukpers in dien zin. dat de schrijver
niet aansprakelijk zou zijn voor zijn producten. ware weinig in
overeenstemming met de competentie van de overheid. die weliswaar
niet onbegrensd is. maar daarom nog wel recht mag doen gelden
op erkenning 31). Persvrijheid is niet slechts "vereenigbaar met verantwoordelijkheid" 32). doch daarmee onlosmakelijk verbonden.
Intusschen ligt het niet op het terrein van het staatsrecht. na te
gaan. hoe de verantwoordelijkheid volgens de wet nader behoort te
worden uitgewerkt 33) . We wezen er reeas op. dat artikel 7 het uitvaardigen van wetten aan geen andere voorwaarden bindt dan aan
die van het voorafgaand verlof. Ook constateerden we. dat de meeningen omtrent dit voorafgaand verlof verdeeld zijn. Er kan door
de uit te vaardigen wetten inbreuk worden gemaakt op een wezenlijke vrijheid van drukpers. en in dat geval zal het grondwettelijk
voorschrift deze vrijheid niet voldoende kunnen beschermen.
Slechts kan dan een beroep gedaan worden op de ,.verantwoordelijkheid" van de wetgevers.
Het schijnt niet dadelijk noodig te zijn. een wettelijke regeling te
Vermeld door Joseph Barthélemy in Le Temps van 30 Juni 1936.
R . van der Meulen, t.a.p., blz. 87, vermeldt de uitspraak van Sir John
Bickerstaff: .. Laissez dire, laissez-vous blamer, condamner, emprisonner, laissezvous pendre, mais publiez votre pensée. Ce n'est pas un droit, c'est un devoir,
étroite obligation de quiconque a une pensée de la produire et mettre au jour
pour Ie bien commun".
30) Léon Daudet, t.a.p .• blz. 171.
31) Onbelemmerde gedachte-uiting is bij ons gepropageerd door Mr L. A.
P . F. Buyn, t.a.p.
Volgens Mr G. Groen van Prinsterer, Handboek der geschiedenis van het vaderland, blz. 983, meent het Liberalisme, "dat de periodieke drukpers, tolk van het
volksgevoelen, tegen eigen misbruiken in eigen werking een genoegzaam correctief
heeft .. " Echter oordeelen de meeste liberalen anders.
32) Zoo ook Mr C. W. Opzoomer, t.a .p., blz. 129.
3;1) Voorstellen zijn gedaan door J. C. Sikkel. t.a.p., blz. I 12:
A. C. Josephus Jitta, in D e Groene Amsterdammer van 24 Juni 1933. blz. I:
idem. in De Groene Amsterdammer van 10 Maart 1934, blz. I:
Dr H . Colijn. Saevis tranquillus in undis. blz. 349 v.:
W. N . van der Hout. De pers en haar vrijheid, in Haagsch Maandblad van
December 1936, blz. 6 13 v.: enz.
29)
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treffen inzake het vraagstuk van de anonymiteit in de pers 34) . Zij
heeft zoowel voor- als nadeelen 35) . In de Nederlandsche Gedachten
van 6 Maart 1830 lezen we, dat in dien tijd gezegd werd: "Het
naamloos schrijven worde verboden : het is bijna in strijd tegen
artikel 227 der Constitutie ; en dat de Koning alsdan door zijne
handelwijs kracht geve aan een openlijk verklaring dat niemand,
die de drukpers misbruikt, immer eene gunst van het Gouvernement
zal ontvangen. - De overtuiging van blijvende ongenade zou wenschelijk zijn: een gunstbewijs aan onruststokers verleend is aanmoediging der muiterij . Doch de uitvoering van het plan schijnt moeijelijk,
vooral wat de journalen betreft. Wie zal den uitgever beletten, zich
op te geven als schrijver van ieder artikel ; wie den wezenlijken
schrijver dwingen tot openbaarmaking van zijn naam? Daarenboven, blijvende ongenade schrikt diegenen af, welke niet veel geloof
hechten aan de voortduring van een Staat welks val zij zich ten doel
hebben gesteld" . Groen van Prinsterer meent, dat anonymiteit geoorloofd kan zijn, b.v. in geval van prijzenswaardige zedigheid, of
ook als ambt en betrekking het eischen 36 ). Van het eerste had hij
zelf reeds een voorbeeld gegeven. Op 19 December 1826 verscheen
anoniem zijn Over den oorlog in Portugal. Op 23 December
van dat jaar schrijft hij dienaangaande aan Prof. van Assen: "Ik
heb mijn naam op het titelblad niet geplaatst - niet, omdat ik
hoopte onbekend te zullen blijven, 't geen in dergelijke gevallen
zeer moeilijk is - ik zou er haast bij kunnen voegen, zelfs niet
omdat ik het wenschte - want ik houd niet veel van het anonyme
- maar, omdat ik meende, dat bij een opstel. ' t welk om het
à-propos niet te verliezen, spoedige vervaardiging eischt, iemand op
mijne jaren, juist door het weglaten van zijn naam, behoort te
toonen, dat hij in de waarheid zijner denkbeelden zelve nog zeer
weinig vertrouwen stelt" 37). Later uit hij zich tegen anonymiteit.
34) Hierover zie men de pae-adviezen van J o han de Meester en H. A. Lesturgeon
voor het Journalistiek Congres. gehouden 1 6 en 1 7 October 1920 te Rotterdam.
z.p. z .d.
35) Zie b.v. Mr C. W. Opzoomer. t.a.p .• blz. 132 v.;
W. N. van der Hout. Over de krant, blz. 26 v.;
MI D. Simons. De Vrijheid van Drukpers in verband met het Wetboek van
Strafrecht, blz. 202 V .
36) Or C. Tazelaar. De voorgeschiedenis van het eerste antirevolutionaire tijd,ehrift, in Antirevolutionaire Staatkunde. derde jaargang. 1927 . blz. 506 V.
37) Or C. Taze1aaI. De jeugd van Groen (1801-1827), blz. 229 v.
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Zoo schrijft hij in 1866: " .... heilzame kritiek zal te ligter vallen.
naar mate misbruik van naamloosheid in een courant door het aanvaarden der verantwoordelijkheid in de Kamer ophoudt" 38). En
zelf kan hij eraan toevoegen: "Nooit schreef ik in de Nederlander
iets waarvoor ik niet durfde uitkomen; waarvoor ik. geïnterpelleerd zijnde. niet uit eigen hoofde. de verantwoordelijkheid in de
Tweede Kamer opnam" 39).
Voor verandering in de practijk der anonymiteit in ons land
schijnt weinig reden te bestaan. gezien ook, dat het vinden van den
verantwoordelijken persoon in de wet uitvoerig is geregeld.
Daarnaast kan een en ander aan de zelfbeschikking van de pers
worden overgelaten. Zooals in Nederland, op verzoek o.m. van
Prof. Mr. H. L. Drucker 40). de bladen geen zelfmoord-gevallen
opnemen. is beperking mogelijk in de publicatie van sensationeele
processen. enz. 41).
Een belangrijk punt is de vraag naar de wenschelijkheid van de
invoering van een droit de réponse 42 ). Een ontwerp hieromtrent
werd ten onzent ingediend door het Kamerlid Haffmans in 1877.
Omtrent dit ontwerp werd opgemerkt. dat het onnoodig en gevaarlijk was. onnoodig. omdat de pers niet gewoon zou zijn personen te beleedigen. en gevaarlijk. omdat het hier zou gelden een
aanslag op de persvrijheid 43). lnhoeverre het eerste argument van
beteekenis is. hangt af van toestanden. die een tijdelijk karakter
dragen. Van inperking der persvrijheid kan hier echter kwalijk
worden gerept. De vrijheid zou immers zeer beperkt zijn, als ze
slechts van één zijde kon worden beoefend. Het droit de réponse
zelf is een uitvloeisel van het beginsel audi et alteram partem. Gewenscht kan het zijn. de beslissing over te laten aan de rechterlijke
macht. met name in kort geding 44). Tegen het droit de réponse
kan moeilijk worden aangevoerd, dat de redacteur meester is van zijn
Mr G. Groen van Prinsterer. Parlementaire Studiën en Schetsen. X. blz. 8.
Idem . X. blz. 12.
40) Zie W. N. van der Hout. Over de krant. blz. 123 .
41) Zie b.v. W. N. van der Hout. Publiciteit en Publiciteitsleer. in Haagsch
Maandblad van September 1935. blz. 275;
A. van der Heide. t.a.p .. Den Haag 1936. blz. 12 V.
42) Hierover b.v. G. W . Schimmel. t.a.p .• blz. 155 v.
43) d. P. in Weekblad van het Regt. No. 4059.
44) Mr D . Simons. De Vrijheid van Drukpers in verband met het Wetboek
van Strafrecht, blz. 204 v.
38)

39)
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blad 45). temeer. waar de eigendom in onze wetgeving met opzet
niet onbeperkt is gelaten. Door het recht van antwoord .. ontstaat
het onontbeerlijke alternatief van staatkundige doelstellingen. dat
grondvest is van iedere besluitvorming. van ieder democratisch bestel" 46). Een bezwaar tegen dit recht is. dat het in zijn practische
toepassing in den regel weinig overtuigend bleek te zijn. De materie
schijnt niet gemakkelijk op doeltreffende wijze in de wetgeving te
kunnen worden neergelegd 47), doch zulks behoeft er niet toe te
leiden, dat men van het recht zelf afkeerig zou zijn.
45)

Zoo G. W. Schimmel. t.a.p., blz. 157 v.

46) H. Samkalden , t.a.p., blz. 176.

(Mr L. G.) v. D(am) dringt in D e Vrijzinnig Democraat van I Augustus 1936
aan op droit de réponse.
47) Minister van Scbaick beeft in de zitting van de Eerste Kamer van 4 Maart
1937 de practiscbe bezwaren tegen het recht van antwoord uiteengezet.
Van een practisch bezwaar werd ook blijk gegeven in de Temps van 7 November 1934. Dit blad had op 29 October een artikel gewijd aan een rede van
Ed. Daladier. D eze nu eischte, "en vertu du droit de réponse", ruimte voor zijn
beantwoording, waarop de directie van de Temps bern schreef: " J'ai l'honneur de
vous accuser réception de votre lettre du 30 octrobre dont vous demandez l'insertion "en vertu du droit de réponse à la même place et dans les mêmes caractères"
que ceux de nos articles ou a été critiquée votre intervention au congrès de
Nantes et je me permets d'attirer votre attention sur les graves raisons qui empêchent la direction du Temps de faire droit à votre demande.
Un usage constant veut en effet que les hom mes politiques, surtout les hommes
politiques de premier plan, nommés ou discutés dans un article, n'invoquent
jamais Ie droit de réponse à propos de questions de doctrine. eet usa ge a à peine
besoin d'être justifié. Un bomme politique, à plus forte raison un ancien
président du conseil, dispose en effet pour défendre ses idées et répondre aux
critiques qui leur sont adressées de nombreux moyens. Lorsqu'il collabo re régulièrement à des journaux de son parti, il peut notamment utiliser leurs colonnes.
C' est ce que tous vos collègues, monsieur Ie Président, ont fait jusqu'ici. Si
chaque fois que Ie Temps nomme un parlementaire dans un de ses articles, il se
trouvait dans l'obligation d'insérer "en vertu du droit de réponse à la même
place et dans les mêmes caractères" une réplique doctrinale sur la question traitée,
il est certain que la rédaction des éditoriaux deviendrait aussi délicate qu 'au temps
de la censure de I'Empire autoritaire.
En tout cas, l'abus du droit de réponse par les hommes politiques aboutirait
soit à interdire en fait toute critique, soit à transformer les journaux en une
vaste tribune libre ouverte à toutes les opinions, du royalisme au communisme.
11 conduirait par un détour à la suppression de la liberté de la presse.
Tel n'est pas certainement, monsieur Ie Président, Ie but que vous vous proposez et je suis certain qu 'il nous suffira de vous avoir signalé les motifs qui
nous empêchent de créer un précédent que tous ensuite pourraient invoquer pour
que vous vous incliniez devant eux".
Niet ten onrechte voegde de redactie in het blad van 7 November I 934 , waarin
het stuk van Daladier en bovenvermelde brief waren opgenomen, hieraan nog
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Eveneens een gevolg van het audiatur et altera pars is de wenschelijkheid, om aan de Regeering, indien verlangd, de gelegenheid te
verschaffen, haar standpunt in de pers uiteen te zetten. Hierdoor
komt bovendien de wisselwerking van de pers tot uiting. Naast
deze regeeringscommuniqué's, waarvan het opnemen verplicht kan
worden gesteld, zoo noodig tegen vergoeding van kosten 48), kan
genoemd worden de instelling van een regeeringspersdienst, die goed
werk vermag te verrichten, als het betreft de verstandhouding tusschen overheid en pers 49). Daarbij is het ongewenscht, bepaalde
bladen tot staatseigendom te maken, teneinde deze in te richten tot
"tribunes libres" en het schrijven van de hoofdartikelen over te laten
aan vertegenwoordigers van alle politieke stroomingen 50). Dit
stelsel is voor voorstanders van vrij onderwijs veroordeeld in de
volgende woorden van den voorsteller zelf: .. Il est contradictoire
de proclamer Ie monopole de l' état dans l' instruction populaire et
de laisser en dehors de tout controle les organes de formation de
l'opinion publique qui sont mille fois plus puissants, que les écoles
et qui sant aujourd'hui des organes de corruption plutot que d'instruction" 51). Er is meer dan één pas tusschen het gemis aan alle
controle en een staatsmonopolie .
.. Eerst naarmate een blad de vele schakeeringen der gansche pers,
dus de vele sociale overtuigingen der gansche gemeenschap, objectief
weerspiegelt, bevordert het de objectieve sociale eenheid aller subjectieve, persoonlijke of partij-meeningen en werkt het mede aan den
groei eener welgeorganiseerde gemeenschap" 52). Afgezien van de
vraag, of bij het bestaan van een dergelijk blad nog wel reden is,
toe : " . ... nous devons rappeier que lorsqu·un hom me politique a invoqué sur
une question de doctrine Ie droit de réponse, Ie journal à qui a été infligée cette
brimade se trouve naturellement amené par mesure de précaution légitime à réduire
au minimum les informations et les eommentaires relatifs à l'aetivité de eet hom me
politique".
48) Léon Daudet, t.a.p., blz. 24, is van deze regeeringseommuniqué's blükbaar
geen voorstander. Hij spreekt van .. Iesdits communiqués étant farcis de bobards et
de mensonges, tendant à représenter les ministres du moments, même ignares et
canailles, comme des merveilles de sagesse et de prévision".
49) W. N . van der Hout, Publiciteit en Publiciteitsleer, in Haagseh Maandblad
va~ September 1935, blz. 279 v. Zie ook H. Samkalden, t.a.p., blz. 87 v.
50) M.-A. Landau Ald.nov, t .a.p., blz. 205 v.
51) Idem, blz. 207.
52) H. J . Kiewiet de Jonge, De politiek der toekomst, Amsterdam 1917,
blz. 182.
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te spreken van .. de vele schakeeringen der gansche pers", afgezien
van de vraag, of dit onderscheid tusschen objectief en subjectief te
verdedigen valt, temeer waar niet duidelijk is, wat hieronder wordt
verstaan, afgezien van de vraag, of deze subjectieve meeningen tot
een "objectieve sociale eenheid" zijn om te smeden, zijn we van
oordeel, dat het op den weg van de pers ligt, leiding te geven, en
dat dit eerst bevredigend kan geschieden vanuit een .. subjectieve"
levens- en wereldbeschouwing. Daarmee is allerminst gezegd, dat
de overheid zich met opzet moet laten beïnvloeden door de pers,
welke de meening van een bepaalde richting weergeeft. "La presse,
si elle est libre, traduit la volonté commune des sujets ; d'une part,
par des informations complètes, elle lui donne les moyens de se
former, ensuite elle la recueille et la formule. Pour qui sait la consuIter, la liste des journaux, avec leurs diverses nuances d' opinions
épousées par un nombre plus ou moins grand de lecteurs, constitue
une carte de géographie politique autrement significative que les
groupes et les sousgroupes du Parlement. Mais la presse n' est fidèle
à sa mission que si elle est libre" 5 3 ).
Met deze vrijheid behoeft niet in strijd te zijn de instelling van
een Persraad, zooals enkele malen is voorgesteld 54). Deze zou dan
worden benoemd door journalisten-vereenigingen. "Elk blad is bij
de wet verplicht, elk bericht van den Persraad op te nemen, zoo
vele malen als en op de plaats waar, dit door dien Raad wordt
voorgeschreven" . Tegen de beslissing van den Raad is beroep mogelijk bij den rechter, die in kort geding heeft te oordeel en 55). Deze
Raad zou dan gelijkenis vertoonen met perskamers, zooals in enkele
andere landen zijn opgericht 56). Echter komt de persvrijheid al
dadelijk in gedrang, indien de Overheid een beslissende stem verkrijgt. ,,11 est possible qu ' on jour la presse reçoive une véritable
63) Maurice Hauriou, Précis de Droit Constitutionnel, Paris 1923 , blz. 674 ·
54) Zoo H. J. Kiewiet de Jonge, t.a.p. , blz. 182 v. ;
W. N. van der Hout, De pers en haar vrijheid, in Haagsch Maandblad van
December 1936. blz. 615.
55) H. · J. Kiewiet de Jonge, t.a.p., blz. 183 v.
In October 193 I is in ons land de Internationale Eererechtbank voor de
Journalistiek geïnstalleerd.
56) Een korte uiteenzetting van de Oostenrijksche bundesgesetz über die Errichtung einer Pressekammer van 18 Juli 1936 wordt gegeven door Dr G. Wolf,
Das neue österreichische Pressegesetz . in Juristische Wochenschrift 65. Jahrgang,
Heft 36, 5 September 1936. blz. 2519 .
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organisation, en ce sens tout au moins qu'il y aura une formation
professionnelle des journalistes et une responsabilité professionnelle
pesant sur eux" 57).
Ook bij de pers intusschen komt het minder aan op goede wetten
dan op goede zeden. Zooals de vrijheid onafhankelijk dient te zijn
van de altijd min of meer toevallige formuleering in de wet 58),
zoo ook behoort het streven altijd meer gericht te zijn op het zuiverhouden van de pers, dan op een voortdurend .. creëeren" van nieuwe
persdelicten. Instemming verdienen de woorden, door Jhr. Mr. A.
F. de Savorin Lohman op zijn 80sten verjaardag gesproken:
...... wanneer men werkelijk democratisch wil zijn, dan moet men
er zich op toeleggen het volk juist in te lichten en het te leeren, hoe
men kan discussiëeren ten aanhoore van het volk. Want wat het
volk bederft is de misleiding en de niet juiste voorstelling van zaken.
Zij die meenen, gelijk ik bet meen, dat het volk moet medewerken
tot ontwikkeling van onze staatsinstellingen, moeten vooral zorgen,
dat het volk juist wordt ingelicht .. .. " 59). Op deze wijze wordt
de .. kerkhofstilte" 60) voorkomen.
57) A. Esmein. Eléments de droit constitutionnel francais et comparé, huitième
édition. tome second. Pa ris I928. blz. 625.
Kn.. Preventieve Censuur? , in De R . K. Staatspartij van 30 December I 935.
blz. 279 v .. verwijst naar artikel I94 van de Grondwet. "Wanneer ooit (wij allen
zijn dan oud en grijs) het publiciteitsbedrijf zich inwendig zal hebben georganiseerd. d.W.z. organisch zal zijn geworden. wanneer door toenadering tusscben
uitgevers en schrijvers ooit een gesloten bedrijfschap zal zijn ontstaan. dan zal
een eigen tuchtrecht. van overheidswege gesanctionneerd. heilzamer werken dan
regeeringscensuur. Het persbedrijf zelf zal de beroepseer bewaken. De collectiviteit
zal daarbij het verantwoordelijkheidsgevoel toonen. dat den enkeling somtijds
ontbreekt.
" Dit alles heeft nog tijd van leven. Men rijde niet te paard dezen porceleinwinkel binnen".
58) In Eng~land is de drukpersvrijbeid in de common law erkend. Over de
grondbeginselen van het Engelsche persrecht zie men A. V. Dicey. Introduction
to the Study of the Law of the Constitution, eighq edition. London I 9 I 5,
blz. 234 V.
59) Jhr. Mr. A . F. de Savomin Lohman, 1837-1917. verzameld door G.
G. van As. 's-Gravenhage I9I7 . blz. 22 v.
Zie ook Dr N. J. D. Versluys. t .a.p .• blz. 128.
60) Memorie van Antwoord Tweede Kamer op de Rijksbegrooting voor het
dienstjaar 1937. ingezonden bij brief van 5 November 1936, No. 5. blz. 4 .
Ove r de paedagogie in de Nederlandsche pers schrijft Erik Lindner. t.a .p .•
blz. 27 v.: .. Dat de groote meerderheid der Nederlandsche dagbladen - naast hun
taak als berichtgevers. - zich ook een zekere instructieve werkzaamheid opleggen.
is bekend. Zelfs de zoogenaamde neutrale bladen bevinden zich bijna allen nog
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Moet artikel 7 van de Grondwet worden gewijzigd? Van Lennep
stelde voor, om literaire redenen, artikel 225 van de Grondwet van
1840 als volgt te lezen: "Het is aan elk geoorloofd om zijne gedachten en gevoelens door drukpers, als een betamelijk middel tot
uitbreiding van kennis en voortgang van verlichting, te openbaren,
zonder eenig voorafgaand verlof daartoe noodig te hebben. I eder
blijft nogtans elk voor hetgeen hij schrijft, drukt, uitgeeft of verspreidt, verantwoordelijk aan de maatschappij of bijzondere personen, voor zoo verre de regten van dezen of gene mogten zijn
beleedigd" 61). In 1850 stelde Mohrman voor, artikel 8 van de
Grondwet van 1848 als volgt te wijzigen: "Ieder ingezetene heeft
vrijheid zijne gedachten en gevoelens door de drukpers te openharen; doch is, krachtens de wet, daar verantwoordelijk voor" 62).
gebonden aan een of andere politieke of religieuse gedachte-groep en dragen van
die verbondenheid het kenmerk in hun beschouwingen. Hoeveel te meer komt die
verbondenheid tot uitdrukking bij die uitgebreide groepen van bladen, die zich de
vertolkers maken van partij -gedachten en godsdienstige overtuigingen".
Na erop gewezen te hebben. dat hierin gevaren kunnen liggen voor de volks eenheid. vervolgt hij : "Wanneer een partijpers deze saamhoorigheid van een volk
practisch ontkent of veronachtzaamt. heeft zij haar eigen vonnis geschreven. Zij
maakt los. wat van nature bijeen hoort; zij verlamt de geestelijke weerbaarheid
van volksgenooten. die over alle verschil van meening over godsdienstige en maatschappelijke kwesties heen. zich tot een sterke eenheid verbonden moeten weten.
een eenheid. die het algemeen welzijn stelt als beslissend en die een bepaalde
politieke groepeering slechts verdraagt als een doeltreffend middel 0111 de algemeene
belangen te behartigen.
Het is juist dit versterkt besef van nationale samenhoorigheid. dat wij als basis
zouden willen zien van de nieuwe mogelijkheden. die de journalistiek. als opbouwmateriaal kan aanwenden bij de versterking van haar positie als instrueerend element
in het leven der natie. Dit volksonderricht van de krant kan werkzaam zijn op
evenveel terreinen als de krant rubrieken telt en zelfs zouden er misschien nog
verschillende nieuwe rubrieken geopend kunnen worden. De overladen sportrubriek
zal zich misschien eenige beperking moeten zien opgelegd. De dam-. schaak- en
bridge-rubrieken zouden zeer zeker zonder bezwaa r gemist kunnen worden. maar
daarvoor in de plaats zou de krant zijn lezers uitvoeriger. beter en intensiever
kunnen inlichten over onze koloniale bezittingen (hoe ontstellend gebrekkig is
hieromtrent de voorlichting) over onze vaderlandsche historie. over het hervinden
van ons nationaal zelfbewustzijn. de ontwikkeling van onze nationale deugden
(en de bestrijding van onze ondeugden. waaronder de tuchteloosheid. genaamd
"vrijheidlievendheid". de grootste is van het (oogenblik) over de Nederlandsche
kunst als waarachtige factor van bloei onzer samenleving. over de christelijke
gemeenschapsliefde. welke een moderne maatschappij in feite niet erkent".
61) Mr J. van Lennep. Proeve eener verduitsehing der Grondwet van het
Koningrijk der Nederlanden , Amsterdam 1844.
62) Gerh. Thom. Mohrman. De taal en stijl van het eerste hoofdstuk der
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Niet zonder redenen merkt hij op. dat de wet schijnbaar ook het
bestaan van achteropgaande verloven veronderstelt 6.3) . Van der
Hout stelde deze redactie voor: "Ieder N ederlander is vrij om
door middel van de drukpers. gedachten of gevoelens te openbaren.
De wet regelt de aansprakelijkheid voor deze aldus openbaar gemaakte gedachten of gevoelens" 64).
We meenen. dat deze formuleering aanbeveling verdient boven de
thans bestaande. aangezien ze misverstand kan voorkomen. Immers
wordt buiten twijfel gesteld. dat de vrijheid van drukpers niet uitsluitend tegen voorafgaand onderzoek wordt beschermd. Slechts
kan tegen enkele bijzonderheden in de redactie bezwaar worden
ingebracht. Zoo lijkt ons de beperking tot het N ederlanderschap onjuist. Tegen ongewenschte vreemdelingen kan op andere wijze worden opgetreden. Bovendien beeft ook hier ons land een traditie. We
toonden reeds aan. dat het onderscheiden tusschen gedachten en gevoelens alle moeilijkheden op dit terrein niet vermag op te lossen.
Bij de tegenwoordige redactie. die in elk geval voorafgaand onderzoek uitsluit. heeft het bovendien al geen zin. De uitdrukking heeft
alleen waarde. indien zij de al omvattendheid wil doen uitkomen 65).
Uit de laatste zinsnede mag niet de wenschelijkheid van een speciale perswet worden afgeleid. En aan het openbaren door middel
van de drukpers mag geen willekeurig-beperkte beteekenis worden
gegeven. Ook mag het uitgeven van stencils e.d. niet van verantwoordelijkheid vrijstellen. De formuleering luidt dan : "Ieder is vrij
om door schrift en teekening aan ieder gedachten of gevoelens te
openbaren. De wet regelt de aansprakelijkheid hiervoor".

Grondwet van het " Koningrijk der N ederlanden" gekorrigeerd en. gekritizeerd.
Deventer 185°, blz. 20 v.
63) Idem. blz. 6 1.
64) W. N . van der Hout. De pers en haar vrijheid. in Haagscb Maandblad van
December 1936. blz. 611.
65) Mr C. W. Opzoomer. t .a.p .. blz. 122 . acht de bijvoeging .. gevoelens"
onnoodig.
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STELLINGEN
l.
Een wettelijk of justitieel verbod om eenig geschrift te doen verschijnen is in strijd met artikel 7 van de Grondwet.

11.
De beteekenis van het Koninklijk Besluit van 24 Januari 18 14.
Staatsblad 17. houdende bepalingen omtrent den Boekhandel en
den eigendom van Letterkundige W erken. wordt. voorzoover het
een oordeel uitspreekt over de vrijheid van drukpers onder de Republiek ten onzent. veelal overschat.
Ill.
Wettelijke erkenning van het recht van antwoord behoeft niet in
strijd te zijn met vrijheid van drukpers.

IV.
Bijeenvoeging van drukpersdelicten in een afzonderlijk Wetboek
is niet noodzakelijk.

V.
Voor de revindicatie van een archief is het niet noodzakelijk. in de
dagvaarding een omschrijving van de bestanddeelen van het archief
op te nemen.

VI.
Aan Raymond Saleilles is tot nu toe in ons land niet voldoende
aandacht geschonken.

VII.
Tegen het toekennen van het promotierecht aan de Theologische
School te Kampen bestaan geen juridische bezwaren.

VIII.
Terecht zegt Léon Blum. La cHarme gouvernementale, Paris

1936, blz. 150 : " En régime démocratique, Ie dogme de la séparation
des pouvoirs n' est gu ère, pour ce qui touche Ie Législatif et l'Exécutif, qu'une simple fiction de droit .

IX.
Invoering van een staatsexamen voor politieambtenaren
wenscht.

iS

ge-

X.
"Sit down" -stakingen zijn te beschouwen als onwettige inbreuken
op den eigendom.
XL
Bij de vorming en de toepassing van het nationaal-socialistische
strafrecht, zooals dit in Duitschland ,t ot gelding wordt gebracht,
heeft de rechter een taak te vervullen, welke met het woord
"analogie" niet afdoende wordt omschreven.

XII.
Het staat den leden der Staten-Generaal vrij, over een voorstel,
waarvan aanneming of verwerping voor het al of niet-aanblijven
van eenig Ministerie beslissend is of kan zijn, naar eigen overtuiging
hun stem uit te brengen, ook al is geen meerderheid in de StatenGeneraal aan te wijzen, waarop een eventueel volgend Ministerie zou
kunnen steunen.

XIII.
Artikel 5 sub a van de Wet van 24 Mei 1935, Staatsblad 310,
tot het algemeen verbindend en onverbindend verklaren van ondernemersovereenkomsten sluit niet uit de bevoegdheid van den betrokken Minister tot algemeen verbindend verklaring van de in den
vorm van het zgn. bindend advies gekleede bedrijfsrechtspraak ; het
is voorts wenschelijk, dat de Minister van deze bevoegdheid, voorzoover zulks eenigszins mogelijk is, gebruik maakt.
XIV.
Verschillende argumenten, waarmee Jean Domat, Le droit public,
suite des loix ciuiles dans leur ordre naturel, livre premier, titre
premier, nouvelle édition, reveue et corrigée, Paris 17 13, zijn voorkeur voor het monarchale stelsel adstrueert, hebben hun beteekenis
verloren.
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