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1. Inleiding 

 

Enkele jaren na de val van de Berlijnse muur publiceerde Fukuyama zijn boek The End of 

History and the Last Man.1 De Koude Oorlog was geëindigd, met het liberalisme als 

duidelijke winnaar. Een nieuw tijdperk was ingeluid nu het communisme verslagen was. 

Niets leek het einde van de geschiedenis in hegeliaanse zin nog in de weg te staan.  

Hoewel de Iraanse revolutie van 1979 en de fatwa die ayatollah Khomeini in 1989 tegen 

Salman Rushdie uitsprak deze rooskleurige verwachting wellicht zou temperen, leek 

Fukuyama zich minder bewust van de nieuwe antagonist die op het podium was 

verschenen. Terugblikkend op de geschiedenis zien we dat Fukuyama zich verkeken had 

op de weerstand die de ideologie van het islamisme zou gaan bieden tegen het westers 

liberalisme.2 Een van de grote conflicten van onze tijd is de botsing tussen twee 

wereldbeelden: het westers liberalisme en het islamisme.3 Het islamisme heeft de rol van 

het communisme op zich genomen als uitdager van het westers liberalisme.4 In het 

Midden-Oosten is er een politieke machtsstrijd gaande waarbij de islamisten aan de 

winnende hand lijken te zijn. In Europa heeft er niet alleen een sterke toestroom van 

moslimmigranten plaatsgevonden, ook is het continent getroffen door een reeks aan 

religieus gemotiveerde terroristische aanslagen.  

Hoe dient Europa met dit conflict om te gaan, en wat zijn de gevolgen hiervan op onze 

fundamentele vrijheden? 

 

Met name wat betreft de vrijheid van expressie tasten we nog in het duister. Een recente 

uitspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens lijkt het symptoom te zijn 

van dit gebrek aan een coherente visie. Met de zaak E.S. v. Austria maakt er mijns inziens 

een versluierde versie van het verbod op godslastering haar intrede.  

Een mevrouw die in de tekst van de uitspraak slechts aangeduid wordt als E.S., wonende 

te Oostenrijk, hield in 2009 een aantal lezingen over de islam. Een onderwerp dat 

besproken werd tijdens één van de lezingen was het huwelijk tussen de profeet 

Mohammed en Aisha. Het huwelijk zou geconsumeerd zijn toen Aisha 9 was, waarop 

mevrouw E.S. de vraag opwierp of dat Mohammed een pedofiel maakt. Mevrouw E.S. 

werd om deze uitspraken vervolgd en werd veroordeeld voor het 'minachten van een 

religieuze doctrine’. Tegen alle verwachtingen in zag het Europees Hof hierin geen 

schending van de vrijheid van expressie, en hield het de veroordeling in stand.  

 

 
1 Fukuyama, F. The End of History and the Last Man, New York: Free Press, 1992. 
2 Fukuyama 1992, p. 46, “And while nearly a billion people are culturally Islamic…they cannot challenge liberal democracy on its own 
territory on the level of ideas”.  
3 Tibi, B. Islamisme en islam, Amsterdam: De Blauwe Tijger, 2018, p. 144-146. 
4 Cliteur, P.B. Theoterrorism v. Freedom of Speech, Amsterdam: Amsterdam University Press, 2019, pp. 57-58. Zowel Cliteur als 
Tibi spreken in deze context van een nieuwe koude oorlog. 
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Nu zal de vraag wellicht rijzen: waarom specifiek deze zaak? Waarom dient deze zaak 

nader bestudeerd te worden? Rechterlijke uitspraken die voor de nodige controverse 

zorgen komen immers vaak voor. Het antwoord daarop is dat de zaak E.S. tekenend is 

voor een koers die we zijn ingeslagen, tekenend voor het gebrek aan een eenduidige visie 

ten aanzien van de uitdagingen die de multiculturele samenleving met zich meebrengt. 

Deze zaak werpt allerlei wezenlijke vragen op. Mag er iets van onze vrijheid opgegeven 

worden wanneer dit ons (schijnbaar) meer veiligheid biedt? Wat betekent de vrijheid van 

expressie voor ons? Durven wij het publieke debat in zijn meest robuuste vorm aan, of 

willen we dit het liefst van bovenaf controleren opdat het niet ontspoort? Durven wij de 

vrijheden van de democratie überhaupt aan, of is dit iets dat we vooral in formele, 

abstracte zin verdedigen maar op het moment dat het precair wordt liever uit de weg 

gaan? De zaak E.S. dwingt ons om over al deze vragen na te denken. 

 

Bassam Tibi, een Duits politiek wetenschapper van Syrische afkomst, verwijst naar de 

Europese Leitkultur,5 de huisregels van Europa.6 Deze Leitkultur kan samengevat 

worden in drie kernwaarden. De eerste en meest belangrijke waarde is de scheiding van 

kerk en staat, de tweede waarde is de toewijding aan de democratie en de derde waarde is 

die van de open samenleving, waaronder Tibi individuele mensenrechten schaart, zoals 

de vrijheid van expressie en de vrijheid van religie. De zaak E.S. lijkt met deze huisregels 

in strijd te zijn. Wat mij fascineert is het conflict dat in de zaak E.S. naar voren komt 

tussen verschillende tendensen in ons rechtsdenken. 

Ik ben op zoek gegaan naar een mogelijke verklaring voor de uitkomst van de zaak E.S. 

in het kader van dit conflict. Ik heb meerdere tendensen blootgelegd die ons wellicht 

dichter bij een antwoord brengen op de vraag hoe het zo ver heeft kunnen komen dat 

het Europees Hof, een Hof dat er voor de bescherming van onze fundamentele 

vrijheden zou moeten zijn, een uitspraak legitimeert die stelt dat we niet langer 

ongemakkelijke waarheden over de profeet Mohammed mogen verkondigen.  

Na de nodige achtergrondinformatie weer te geven, en de uitspraak van het Europees 

Hof te bestuderen, zal ik drie mogelijke motiveringen weergeven die mijns inziens zeer 

waarschijnlijk hebben bijgedragen aan de uitkomst van de zaak E.S. Interessant is dat 

deze uitgangspunten naar mijn mening ten onrechte impliciet en als vanzelfsprekend 

worden gepresenteerd.  

De eerste motivering heeft betrekking op het onderscheid tussen ‘nuttige’ en ‘niet-

nuttige’ uitingen, dat wil zeggen uitingen die instrumenteel zijn voor het publieke debat, 

en uitingen die daaraan (ogenschijnlijk) geen enkele bijdrage leveren. Ik constateer dat 

het Europees Hof een groot ongemak voelt bij de verdediging van uitingen die van 

 
5 Tibi, B. Europa ohne Identität, Die Krise der multikulturellen Gesellschaft, München: C. Bertelsmann, 1998. 
6 Tibi, B. ’Deutschland darf sich nicht überfordern’ Augsburger Allgemeinen, 6 februari 2016. 
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weinig instrumentele waarde zijn voor het publieke debat en dat het de uiting van 

mevrouw E.S. daaronder schaart.  

De tweede motivering ziet op de kwestie ‘haatspraak’. Zoals ik zal laten zien is het 

Europees Hof van mening dat haatspraak niet onder de vrijheid van expressie valt. De 

grote vraag is natuurlijk welke uitingen precies onder haatspraak vallen. Een zeer 

zorgwekkende tendens in deze context is de neiging om blasfemische uitingen onder 

haatspraak te scharen, een tendens waar het Hof vol overgave aan meedoet. 

De derde en laatste motivering heeft betrekking op de uitdaging die het islamisme vormt 

voor de democratie in het algemeen, en het Europees Hof in het bijzonder. Ik betoog 

dat het Hof aan appeasementpolitiek doet door de veroordeling van mevrouw E.S. in 

stand te houden.  

Tot slot bekijk ik of de zojuist genoemde tendensen zich ook op Nederlandse bodem 

voordoen en vraag ik mij af hoe reëel de kans is dat een rechterlijke uitspraak gelijkend 

op de zaak E.S. zich hier zou voordoen.  

 

Vermeld mag worden dat wanneer ik schrijf over de mogelijke motiveringen van het 

Hof, ik een interpretatie geef van de denkbeelden die ten grondslag liggen aan de 

uitspraak. Deze blijven in de uitspraak immers buiten beschouwing. Door het weglaten 

van de diepere motivering van de uitspraak wordt de indruk gewekt dat het hier om 

consensus gaat. Ook is er niets bekend over de politieke voorkeuren, de religieuze 

gezindheid of algemene levensvisie van de rechters. En zelfs als dat wel het geval was, 

dan zou nog niet duidelijk zijn in hoeverre dat dan heeft bijgedragen aan de rechterlijke 

beslissing. Desondanks is hier allerminst sprake van projectie. De motiveringen die ik 

naar voren breng zijn naar mijn inschatting zeer aannemelijke motiveringen. Niet alleen 

de tekst van de uitspraak zelf, maar ook de bestaande jurisprudentie van het Hof en de 

achterliggende context van deze zaak wijzen allen in de richting van deze aannames.  

 

Waar ik mij op wil concentreren is het intrinsieke conflict tussen twee verschillende 

rechtsopvattingen ten aanzien van de vrijheid van expressie, waarvan een van die visies 

aan de verliezende hand is. 
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2. ‘Een eenvoudige huisvrouw’ 

 

Voordat we ingaan op de veroordeling van mevrouw E.S. is het van belang een 

beknopte beschrijving van haar leven te geven. Wat bewoog haar die reeks lezingen te 

houden over zulk een precair onderwerp? Ze is immers, in haar eigen woorden, slechts 

een eenvoudige huisvrouw.7 Haar tumultueuze leven biedt ons een inkijk in de persoon 

E.S. Het laat ons zien welke ervaringen haar gevormd hebben, en wat haar motiveerde 

die voor haar zo noodlottige serie lezingen te houden. 

 

2.1. Jeugd in het Midden-Oosten 

Mevrouw E.S., wiens volle naam Elisabeth Sabaditsch-Wolff luidt, werd geboren te 

Genève, Zwitserland, als dochter van een diplomatenvader.8 Vanwege zijn beroep kwam 

ze al vanaf zeer jonge leeftijd geregeld in het Midden-Oosten. In 1977 ging haar vader 

werken voor de Oostenrijkse ambassade in Teheran. Zijn familie verhuisde met hem 

mee. In het pre-revolutionaire Iran was het openbare leven, ondanks het authoritaire 

regime van de sjah, redelijk vrij en westers georiënteerd. Dit veranderde toen er 

demonstraties uitbraken. Boze hordes ‘Allahu Akbar’ schreeuwende mensen, tanks die 

door de straten reden, het geweld op straat, al deze gebeurtenissen lieten een diepe 

indruk achter op de jonge Sabaditsch-Wolff. Toen de situatie in Iran te gevaarlijk werd 

verliet ze met haar moeder het land. Toen ze in 1979 haar vader ging opzoeken, had de 

revolutie al plaatsgevonden. Behalve dat het haar opviel dat het niet langer toegestaan 

was coca-cola en andere westerse frisdranken te nuttigen, zag ze zelf de demonstraties. 

Niet langer waren het demonstraties tegen het verplicht moeten dragen van de chador, 

maar vóór Khomeini. Later hoorde ze dat haar moeder in die tijd s’nachts stiekem 

maaltijden maakte voor de Amerikanen die vastzaten tijdens de gijzelingsactie. 

Uiteindelijk moest ook haar vader het land verlaten, nu het uitbreken van een oorlog 

tussen Iran en Irak onafwendbaar leek. Vlak daarvoor zette de werkster het huis van 

haar vader in brand, zich blijkbaar gesterkt voelend door de overwinning van de 

islamisten.  

In 1983 ging haar vader werken voor de Oostenrijkse ambassade in Baghdad. Toen ze 

hem daar ging opzoeken zag ze de oorlog van de andere kant. Opmerkelijk was dat het 

daar onder het regime van Saddam Hussein heel veilig was voor het gezin. 

Toen haar vader in 1984 in Chicago aan het werk ging kwam de periode in het Midden-

Oosten voor de familie ten einde. Gedurende vier jaar ging ze daar naar school. Op 

 
7 Gordon, J. ‘An Interview with Austrian Free Speech Advocate Elisabeth Sabaditsch-Wolff’, New English Review, 16 
november 2010. 
8 Voor de levensloop van Sabaditsch-Wolff is gebruik gemaakt van de volgende bronnen: Gordon, J. ‘An Interview with 
Austrian Free Speech Advocate Elisabeth Sabaditsch-Wolff’, New English Review, 16 november 2010; Glazov, J. ‘The 
Persecution of Elisabeth Sabaditsch-Wolff’, FrontPage Magazine, 25 december 2011; Speech bij American Freedom Alliance, 
te vinden op: https://www.youtube.com/watch?v=pkTGqCQ_yHc.  

https://www.youtube.com/watch?v=pkTGqCQ_yHc
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Amerikaanse scholen wordt het van groot belang geacht de Amerikaanse grondwet te 

bestuderen. Ondanks het feit dat ze zich als tiener liever met andere dingen bezig hield, 

zijn de lessen over de Amerikaanse grondwet haar allemaal bijgebleven. Het eerste 

amendement, dat een zeer ruime vrijheid van meningsuiting garandeert, heeft met name 

een grote indruk op haar gemaakt. 

 

In 1995, een aantal jaren na het behalen van haar middelbare school-diploma, werd ze 

secretaresse van de Oostenrijkse vicekanselier, die tegelijkertijd minister van 

Buitenlandse Zaken was. Het leidde ertoe dat ze wederom terugkeerde naar het Midden-

Oosten. In 1997 ging ze werken bij de Oostenrijkse ambassade in Koeweit. Het verbod 

op alcohol en niet-halal eten, de censuur van boeken en kranten, ze ondervond toen 

voor het eerst hoe het was om als volwassene te moeten leven onder een islamitisch 

regime. Hoewel ze als kind de ramadan nog interessant en exotisch vond, ervoer ze het 

als volwassene vooral als vervelend. Als niet-moslim werd er van haar verwacht zich te 

houden aan de religieuze leefregels, opdat ze haar religieuze medemens niet onnodig zou 

kwetsen. Op een gegeven moment besloot ze, als een kleine daad van verzet, overdag 

haar lunch te eten terwijl ze de visa-aanvragers hielp (al zat ze weliswaar achter kogelvrij 

glas).  

In Koeweit ontmoette ze niet alleen haar man, er vond ook een andere gebeurtenis 

plaats die voor haar van blijvende invloed is geweest. Na een artikel gelezen te hebben 

over het huwelijk tussen de profeet Mohammed en de zesjarige Aisha, vroeg zij aan 

Hussein, de tolk van de ambassade, of dit waar was. Zijn normaal zo vriendelijke 

gemoed sloeg plotseling om. Hij sprak haar streng toe en beval haar nooit meer over dat 

onderwerp te spreken. 

In 2000 ging ze aan de slag bij de Oostenrijkse ambassade in Tripoli. Ze was daar tijdens 

de aanslagen van 9/11. Ze werd toen geconfronteerd met de wijdverbreide opvatting in 

het Midden-Oosten dat de joden hiervoor verantwoordelijk waren. Voor Sabaditsch-

Wolff was dit de laatste druppel. Ze keerde terug naar Oostenrijk en besloot nooit meer 

onder het juk van de islam te willen leven. Haar ervaringen in het Midden-Oosten 

hebben haar opvattingen sterk gekleurd. 

 

2.2. Lezingen over de islam 

Eenmaal teruggekeerd in Oostenrijk begon ze zich meer en meer te verdiepen in de 

islam en haar doctrines. Bij toeval werd ze uitgenodigd voor een bijeenkomst 

georganiseerd door een groep islam-critici. Vanaf dat moment werd ze onderdeel van 

een groep Oostenrijkers die de islam als een bedreiging zag voor westerse waarden zoals 

democratie, mensenrechten en vrijheid van expressie. Het leidde ertoe dat ze benaderd 
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werd om een serie lezingen te houden voor het Bildungsinstitut van de FPÖ.9 Hoewel de 

lezingen een klein aantal bezoekers trokken, werd er verder weinig aandacht besteed aan 

haar opvattingen.  

In november 2009 kreeg ze echter een verontrustend bericht, waardoor haar tot dan toe 

bescheiden rol in het publieke debat een andere wending kreeg. Veronika Dolna, een 

jonge journaliste, had twee van de lezingen undercover bijgewoond en haar gehele 

presentatie opgenomen. Met die opnames was ze naar de autoriteiten gestapt. Er 

ontstond een stortvloed van ophef en kritiek na het verschijnen van de publicatie van de 

undercover-journalist. “Undercover in Straches Hass-Schule: So brutal wird mit Steuergeld gegen 

Muslime gehetzt” luidde de kop boven de publicatie.10 Middels uitspraken die volledig uit 

hun verband waren gerukt werd Sabaditsch-Wolff neergezet als een gevaarlijke 

demagoog die haat zaait jegens de moslimgemeenschap.11 

 

De inhoud van haar lezingen leidde tot een proces. Maar wat vormde nu precies de steen 

des aanstoots?  

Een van de onderwerpen die in de lezingen besproken werd, is het probleem dat de 

profeet Mohammed door zijn volgelingen nog altijd als een voorbeeld wordt gezien, als 

de ideale moslim, terwijl zijn handelen vanuit de huidige tijd bezien uiterst problematisch 

is. Het is een van de redenen dat moslims volgens Sabaditsch-Wolff in conflict komen 

met het westerse waarden-systeem. Een voorbeeld hiervan is de relatie tussen 

Mohammed en Aisha. Sabaditsch-Wolff omschreef die relatie als volgt: “een 56-jarige en 

een 6-jarige, hoe noemen we dat, is het als iets anders dan pedofilie te omschrijven?”12  

 

De waarschuwing van de tolk Hussein bleek profetisch te zijn. Had ze naar hem 

geluisterd, dan was ze niet in de problemen geraakt. Als ze gedacht had het juk van de 

islam in het midden-oosten achter zich te hebben gelaten, dan had ze zich daar ernstig in 

vergist.  

 

 

 

 

 

 
9 Freiheitliche Partei Österreichs, veelal bestempeld als rechts-populistische partij. 
10 Dolna, V. ‘Straches Hass-Schule’, News, 26 november 2009. 
11 Zie ook: Becker, S., ’Der Terrorist und die Brandstifter’, Der Spiegel, 1 augustus 2011; Botz, G. ’Hasspredigten gegen den 
Islam und ihre Folgen für den Westen’, Die Presse, 29 juli 2011. Beide artikelen impliceren dat het gedachtegoed van 
Sabaditsch-Wolff heeft bijgedragen aan de terreurdaad van Anders Breivik. 
12 Oberster Gerichtshof 15Os52/12d: “Ein 56-Jähriger und eine 6-Jährige? Wie nennst du das? Gib mir ein Beispiel? Wie nennen wir 
das, wenn’s nicht Pädophilie ist?“ 

 



 

  11 

3. Sectie 188 en het proces in Oostenrijk 

 

Sectie 18813 van het Oostenrijkse Strafgesetzbuch houdt een verbod in op het ‘publiekelijk 

minachten van een persoon of object dat vereerd wordt door een in eigen land 

bestaande kerk of religieuze gemeenschap’ wanneer dit kan leiden tot ‘gerechtvaardigde 

aanstoot’. Het gaat hier, in meer eenvoudige woorden, om een verbod op godslastering. 

Het was op basis van dit artikel dat Sabaditsch-Wolff veroordeeld werd wegens het 

benoemen van de seksuele voorkeur van de profeet Mohammed. 

Voordat we ingaan op de redenatie van de Oostenrijkse rechter is het van belang kort in 

te gaan op sectie 188 en het beoogde doel van deze wet. Het is namelijk niet geheel 

duidelijk welk rechtsgoed door deze wet wordt beschermd.14 Gaat het om het 

beschermen van religieuze gevoelens, het beschermen van de reputatie van de religie, of 

om het beschermen van de sociale vrede? Een eenduidig antwoord lijkt er niet te zijn, nu 

er maar weinig veroordelingen op basis van dit artikel plaatsvinden.  

Het totstandkomingsproces van de wet toont aan dat aanvankelijk zowel de bescherming 

van de sociale orde en vrede als de gevoelens van gelovigen onderwerp waren van de 

wet. De woorden ‘religieuze vrede’ zijn uiteindelijk uit de conceptversie van de wet 

geschrapt, al blijven de redenen daarvoor onduidelijk. Een mogelijkheid is dat men bang 

was dat die term een mogelijke veroordeling op basis van sectie 188 onnodig zou 

beperken.15 Deze onduidelijkheid weerhield het Oostenrijks Hof er niet van om in een 

van de zeldzame zaken aangaande deze wet te oordelen dat niet het behoud van de 

religieuze vrede, maar de bescherming van religieuze gevoelens het beoogde doel van 

sectie 188 is.16 Er werd daarbij verwezen naar het totstandkomingsproces van de wet en 

het schrappen van de woorden ‘religieuze vrede’. 

 

3.1. Gerechtvaardigde aanstoot 

Nu we deze beknopte wetsduiding achter de rug hebben, is het tijd voor de vraag wat er 

nu zo ‘gerechtvaardigd’ aanstootgevend was aan de uitspraak van Sabaditsch-Wolff.  

De uitspraak betreffende de seksualiteit van de profeet zou onjuist zijn, omdat een 

pedofiel exclusief geïnteresseerd is in pre-puberale kinderen. Mohammed zou tot aan zijn 

dood bij Aisha gebleven zijn, toen zij allang geen kind meer was. De karakterisering van 

 
13 § 188 StGB Herabwürdigung religiöser Lehren: Wer öffentlich eine Person oder eine Sache, die den Gegenstand der Verehrung einer im 
Inland bestehenden Kirche oder Religionsgesellschaft bildet, oder eine Glaubenslehre, einen gesetzlich zulässigen Brauch oder eine gesetzlich 
zulässige Einrichtung einer solchen Kirche oder Religionsgesellschaft unter Umständen herabwürdigt oder verspottet, unter denen sein Verhalten 
geeignet ist, berechtigtes Ärgernis zu erregen, ist mit Freiheitsstrafe bis zu sechs Monaten oder mit Geldstrafe bis zu 360 Tagessätzen zu 
bestrafen. 
14 Greg Taylor, Austria's Law against Defamation of Religion: A Case Study, 30 J. L. & Religion 80 (2015), pp. 89-90. 
15 Taylor 2015, pp. 83, 91. Men vreesde dat de rechtbank een bedreiging voor de ‘religieuze vrede’ niet zozeer als een 
bedreiging voor het vreedzaam samenleven zou interpreteren, maar meer als een Kulturkampf.  
16 Taylor 2015, p. 90. Taylor refereert hier aan de zaak aangaande de film Das Gespenst van Herbert Achternbusch. 
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Mohammed als pedofiel komt aldus niet overeen met de medische definitie van 

pedofilie.  

Wat deze redenatie zo opmerkelijk maakt, is dat de term ‘pedofiel’ in het dagelijks 

spraakgebruik neerkomt op iemand die seks heeft met minderjarigen, ongeacht of dit 

zijn of haar exclusieve voorkeur heeft. Zo is er ook de term ‘hebefilie’ om een seksuele 

voorkeur aan te duiden voor jong-adolescente kinderen. In het dagelijks spraakgebruik 

zullen deze mensen echter steevast aangeduid worden als ‘pedofielen’. Er is voor zover 

ik weet ook geen apart woord om personen aan te duiden die zich seksueel aangetrokken 

voelen tot zowel kinderen als volwassenen. Het is, kortom, volkomen duidelijk dat 

Sabaditsch-Wolff geen medische diagnose probeerde te geven van Mohammed, maar 

zijn handelen eenvoudigweg omschreef zoals de meeste mensen dit zouden hebben 

omschreven. 

De beschuldiging van pedofilie was volgens de rechter niet gericht op het in gang zetten 

van een inhoudelijk debat over de islam, of over kinderhuwelijken binnen de islamitische 

gemeenschap. De beschuldiging was volgens de rechter pure laster. 

 

Wat de redenatie van de Oostenrijkse rechter doet vermoeden, is dat Sabaditsch-Wolff 

hoe dan ook schuldig bevonden moest worden. Niet alleen vanwege alle ophef, maar 

ook vanwege een zekere angst voor de mogelijk nadelige gevolgen voor de sociale vrede. 

De rechter noemt dit expliciet in zijn motivering, door te zeggen dat religieuze vrede wel 

degelijk een van de rechtsgoederen is die beschermd wordt door sectie 188.17 Dat 

eerdere jurisprudentie op dat punt iets heel anders zei leek geen belemmering te zijn. 

Nu kan men bij een wet die neerkomt op een verbod op godslastering sowieso de nodige 

vraagtekens plaatsen, maar het is de veroordeling van Sabaditsch-Wolff die wellicht nog 

wel verontrustender is. Is het voortaan niet langer toegestaan om in Oostenrijk 

ongemakkelijke feiten over een profeet te benoemen? Of is dit wel toegestaan, maar 

alleen als dit op een zeer constructieve wijze plaatsvindt? Of zou het zelfs kunnen zijn 

dat met name een bepaalde religie op bijzonder veel bescherming kan rekenen? 

Sabaditsch-Wolff zal het zich waarschijnlijk ook afgevraagd hebben: zij stapte naar het 

Europees Hof voor de Rechten van de Mens om haar veroordeling aan te vechten. Haar 

juridische mogelijkheden op nationaal niveau waren immers uitgeput.  

 

 

 

 

 
17 Oberster Gerichtshof 15Os52/12d: ‘Bleibt anzumerken, dass der religiöse Frieden, der einen Teil des öffentlichen 
Friedens ausmacht und im friedlichen Nebeneinander der verschiedenen Kirchen und Religionsgesellschaften untereinander 
und mit denjenigen, die keiner solchen Institution angehören, besteht, das von § 188 StGB geschützte Rechtsgut darstellt’. 
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4. Het proces voor het EHRM 

 

Tegen alle verwachtingen in hield het Europees Hof de veroordeling van Sabaditsch-

Wolff in stand. In de veroordeling van Sabaditsch-Wolff zag het Hof geen schending 

van de vrijheid van expressie. Hoewel het Hof overwoog dat gelovigen, of ze nu tot een 

religieuze meerderheid of minderheid behoren, niet kunnen verwachten gevrijwaard te 

blijven van kritiek,18 voegt het daaraan toe dat het uitoefenen van de vrijheid van 

expressie plichten en verantwoordelijkheden met zich meebrengt.19 Een van die 

verantwoordelijkheden, zo stelde het Hof, is de plicht om, voor zover dat kan, uitingen 

te vermijden die nodeloos kwetsend zijn jegens gelovigen. 

 

Nu zijn er twee aspecten van deze zaak die ik nader wil bestuderen. Het eerste aspect is 

de interpretatie van het Hof van het begrip ‘tolerantie’. Laten we onze aandacht richten 

op de onderstaande overweging: 

“...that presenting objects of religious worship in a provocative way capable of hurting the feelings of the 

followers of that religion could be conceived as a malicious violation of the spirit of tolerance, which was 

one of the bases of a democratic society.”20 

Het lijkt hier niet te gaan om de intentie die achter de uiting zit. De nadruk wordt hier 

gelegd op hoe die uiting ervaren kan worden: kennelijk volstaat het dat een uiting 

‘mogelijk’ kwetsend is voor religieuze mensen. Daarnaast kiest het Hof, wanneer het 

spreekt over de ‘spirit of tolerance’, voor een interpretatie van het begrip tolerantie die 

zeker niet door iedereen gedeeld wordt. In de onderstaande overweging krijgen we nader 

zicht op hoe het Hof het begrip tolerantie uitlegt: 

“They also have the positive obligation under Article 921 of the Convention of ensuring the peaceful co-

existence of all religions and those not belonging to a religious group by ensuring mutual tolerance.”22 

Wat wil het Hof hier precies mee zeggen? Betekent het leven in een multiculturele 

samenleving dat we niet langer elkaars godsdienstige overtuigen mogen bevragen, uit 

naam van tolerantie? 

 

Het tweede merkwaardige aspect van deze zaak is de nadruk die gelegd wordt op het 

behoud van de religieuze vrede. Het Hof volgt hierin de redenatie van de Oostenrijkse 

rechter maar lijkt nog veel meer gewicht toe te kennen aan dit belang. Opvallend vaak 

wordt het het belang van ‘religious peace’ genoemd.23 Wat de uiting van Sabaditsch-Wolff 

 
18 EHRM 25 October 2018, par. 42. 
19 EHRM 25 October 2018, par. 43. 
20 EHRM 25 October 2018, par. 53.  
21 Art. 9 van het EVRM waarborgt het recht op vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst. 
22 EHRM 25 October 2018, par. 44. 
23 EHRM 25 October 2018, par. 36, 44, 50, 53, 57.  
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volgens het Hof zo bedenkelijk maakt, is dat een dergelijke uitspraak ontwrichtend kan 

zijn voor de religieuze vrede.24 Wat dit aspect zo merkwaardig maakt, is dat het Hof hier 

lijkt te vrezen voor de gevolgen die deze uiting mogelijk op kunnen wekken. Er wordt 

alleen niet expliciet gemaakt welke gevolgen het Hof nu precies vreest. Vreest het Hof 

voor een boze menigte die Oostenrijk wil zuiveren van de islam? Of vreest het Hof voor 

wat deze uiting teweeg kan brengen bij het meer militante deel van de 

moslimgemeenschap? 

 

Na het lezen van deze zaak blijf je wellicht achter met een enigszins onthutst gevoel. Het 

zou toch haast wel moeten dat hier sprake is van een rechterlijke dwaling? Minder 

verontrustend was het geweest wanneer het Hof simpelweg had gezegd dat dit nu 

eenmaal onder de margin of appreciation25 valt van Oostenrijk, en dat lidstaten een ruime 

mate van vrijheid hebben om zelf te bepalen in hoeverre de vrijheid van expressie 

ingeperkt mag worden. Maar dat deed het Hof niet. Het Hof ging buitengewoon 

enthousiast mee in de redenatie van de Oostenrijkse rechter en deed er zelfs nog een 

schepje bovenop. 

In de volgende hoofdstukken zal ik trachten deze bizarre uitkomst te verhelderen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
24 EHRM 25 October 2018, par. 57.  
25 De margin of appreciation is een veelgebruikte doctrine van het EHRM, die stelt dat de nationale autoriteiten in principe 
beter in staat zijn dan de internationale rechter om te bepalen of een bepaald recht wel of niet geschonden is. Er bestaat 
echter de nodige ambiguïteit over het gebruik van deze doctrine, sommige commentatoren stellen dat er te weinig zekerheid 
bestaat over wanneer deze doctrine ingeroepen wordt en wanneer niet. Zie: Kratochvil, J. 'The Inflation of the Margin of 
Appreciation by the European Court of Human Rights’, Netherlands Quarterly of Human Rights, vol. 29, no. 3, 2011. 
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5. ‘Nuttige’ en ‘niet-nuttige’ uitingen 

 

In de jurisprudentie van het Europees Hof zijn twee verschillende lijnen te ontwaren. 

Enerzijds is er de lijn van Handyside v. United Kingdom,26 waarin het Hof besloot dat de 

vrijheid van expressie ook van toepassing is op uitingen die “…offend, shock or disturb”.27 

De lijn Handyside ziet het belang in van een geanimeerd politiek debat voor een 

democratische samenleving, het geeft blijk van een meer libertaire visie op de vrijheid 

van expressie waarbij de beperkingen op wat men wel en niet mag zeggen zo gering 

mogelijk zijn.28 

Anderzijds is er de lijn van Otto-Preminger-Institut v. Austria,29 waarin geoordeeld werd dat 

‘nodeloos kwetsende’ uitingen geen bescherming genieten van art. 10 van het Europees 

Verdrag voor de Rechten van de Mens.30  

Deze twee verschillende lijnen zijn continu met elkaar in conflict wanneer het draait om 

zaken die betrekking hebben op artikel 10 van het Verdrag. Zo nu en dan lijkt de lijn 

Handyside aan de winnende hand, dan neemt de lijn Otto-Preminger-Institut weer de 

overhand.  

 

Een mogelijke oorzaak van deze inconsistentie is het verschil in wat ik noem ‘nuttige’ 

uitingen en ‘niet-nuttige’ uitingen.31 ‘Nuttige’ uitingen zijn uitingen die, hoewel ze ons 

wellicht kwetsen, schokken of verontrusten, een bijdrage leveren aan het publieke debat. 

Het gaat om uitingen waarbij de intentie van de spreker duidelijk is. ‘Niet-nuttige’ 

uitingen zijn uitingen waarvan de waarde voor het publieke debat niet geheel duidelijk is, 

of misschien zelfs wel geheel ontbreekt.  

Als er iets blijkt uit de jurisprudentie van het Europees Hof, is het wel dat het Hof erg 

zeker van haar zaak lijkt wanneer het op de verdediging van ‘nuttige’ uitingen aankomt. 

 
26 EHRM 7 December 1976, nr. 5493/72 (Handyside/Verenigd Koninkrijk). 
27 EHRM 7 December 1976, par. 49. 
28 EHRM 8 juli 1986, nr. 9815/82 (Lingens/Oostenrijk), EHRM 23 mei 1991, nr. 11662/85 (Oberschlick/Oostenrijk), EHRM 12 
juli 2001, nr. 29032/95 (Feldek/Slovakijke). Al deze zaken zijn illustratief voor de lijn van Handyside. 
29 EHRM 14 January 1993, nr. 13470/87 (Otto-Preminger-Institut/Oostenrijk). Het EHRM oordeelde dat Oostenrijk niet in 
strijd handelde met art. 10 van het EVRM toen het besloot de vertoning van een satirische film over Jezus Christus te 
verbieden.  
30 Art. 10 EVRM 
1: Everyone has the right to freedom of expression. This right shall include freedom to hold opinions and to receive and 
impart information and ideas without interference by public authority and regardless of frontiers. This Article shall not 
prevent States from requiring the licensing of broadcasting, television or cinema enterprises. 
2: The exercise of these freedoms, since it carries with it duties and responsibilities, may be subject to such formalities, 
conditions, restrictions or penalties as are prescribed by law and are necessary in a democratic society, in the interests of 
national security, territorial integrity or public safety, for the prevention of disorder or crime, for the protection of health or 
morals, for the protection of the reputation or rights of others, for preventing the disclosure of information received in 
confidence, or for maintaining the authority and impartiality of the judiciary. 
31 Langer, L., Religious Offence and Human Rights: The Implications of Defamation of Religions, Cambridge: Cambridge University 
Press, 2014, p. 275. Greenawalt, K., ’Free Speech Justifications’, Columbia Law Review, 1989, pp. 127-128. Zowel Langer als 
Greenawalt spreken over “consequentialist" en “non-consequentialist” verdedigingen van vrijheid van expressie. 
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Minder op haar gemak voelt het Hof zich bij de verdediging van de ‘niet-nuttige’ 

uitingen. In die gevallen zien we dat het Hof haar verantwoordelijkheid liever afschuift 

op de margin of appreciation.  

 

5.1. De lijn Handyside 

Laat ik deze mogelijke oorzaak verduidelijken aan de hand van Handyside. Het argument 

dat in Handyside gemaakt wordt, kan onderverdeeld worden in twee punten.  

Het eerste punt is dat de vrijheid van expressie essentieel is voor het goed functioneren 

van een democratie. Alleen als er een vrij verkeer van ideeën plaatsvindt kan men zich 

goed informeren over de standpunten van zijn volksvertegenwoordigers.32 

Het tweede punt is dat de vrijheid van expressie essentieel is voor de zoektocht naar de 

waarheid, die op haar beurt essentieel is voor de maatschappelijke progressie. Alleen als 

het publieke debat in vrijheid gevoerd kan worden, komt de waarheid wellicht boven 

drijven.  

Ondanks dit invloedrijke betoog, oordeelde het Hof in Handyside dat art. 10 van het 

Verdrag niet geschonden was. De margin of appreciation-doctrine werd ingeroepen: de 

nationale autoriteiten waren in een betere positie om een afweging te maken. 

Desondanks toont het wel aan wat het Hof ziet als het belang van de vrijheid van 

expressie. Deze vrijheid is belangrijk omdat het ‘nuttig’ is, omdat het een bijdrage levert 

aan het publieke debat en het ons helpt in de zoektocht naar de waarheid. In zekere zin 

is het een utilitaristische benadering.33 De vrijheid van expressie is goed, want het heeft 

een maatschappelijk nut. 

Een reeks zaken van het Hof aangaande journalistieke vrijheid weerspiegelt dit sentiment 

en benadrukt het belang van vrijheid van expressie voor een democratische 

samenleving.34  

 

Maar hoe zit het nu met uitingen die geen bijdrage aan het publieke debat leveren? Naast 

de uitingen die gericht zijn op participatie aan het publieke debat, zijn er ook altijd 

uitingen waarvan het ‘nut’ zich niet gelijk kenbaar maakt, of misschien wel helemaal niet 

aanwezig is. Het gaat hier om uitingen, veelal artistieke uitingen, die niet zozeer gericht 

zijn op het bijdragen aan een maatschappelijk debat, maar meer gericht zijn op het uiting 

geven aan bepaalde gedachtes of gevoelens. De uiting zelf is hierbij het doel, het gaat 

hier niet om wat voor ‘nut’ die uiting verder heeft.  

 
32 Lewis, T. At the Deep End of the Pool, in: Temperman, J. & Koltay, A. (Eds) Blasphemy and Freedom of Expression: 
Comparative, Theoretical and Historical Reflections after the Charlie Hebdo Massacre, Cambridge: Cambridge University Press, 2017, 
pp. 262-263. 
33 Mill, J.S., On liberty, Utilitarianism, and Other Essays, Oxford: Oxford University Press 2015, p. 19.  
34 EHRM 8 juli 1986, nr. 9815/82 (Lingens/Oostenrijk); EHRM 23 september 1994, nr. 15890/89 (Jersild/Denemarken). 
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Verdienen die uitingen geen bescherming van art. 10 van het Verdrag? Duidelijk is dat 

het Hof in ieder geval minder zeker van haar zaak lijkt wanneer het dit soort uitingen 

betreft.  

 

5.2. De lijn Otto-Preminger 

De lijn van Otto-Preminger-Institut is illustratief voor de aanpak van ‘niet-nuttige’ uitingen. 

De zaak draaide om de Oostenrijkse film Liebeskonzil van Werner Schroeter. In 

Liebeskonzil wordt Jezus Christus afgebeeld als zwakbegaafd, en heeft hij een incestueuze 

relatie met zijn moeder Maria. Daarnaast wordt God afgebeeld als een seniele oude man 

die bevriend is met de duivel.35 Op grond van dezelfde wet die vele jaren later tot de 

veroordeling van Sabaditsch-Wolff zou leiden, werd de film door de Oostenrijkse 

autoriteiten in beslag genomen.36 Het Europees Hof zag geen schending van art. 10 van 

het Verdrag, vanwege het hiervoor reeds genoemde ‘nodeloos kwetsende’ karakter van 

de film en besloot dat de inbeslagname binnen de margin of apprectiation van Oostenrijk 

viel. 

Wat de uiting in kwestie onderscheidt van de uitingen die wel bescherming konden 

genieten van het Hof, was dat het hier niet ging om journalistiek werk, een politiek 

pamflet of een ander soort uiting die overduidelijk instrumenteel is voor het publieke 

debat. Het ging hier om een uitoefening van artistieke expressie. Nu kan natuurlijk 

worden beargumenteerd dat artistieke expressie wel degelijk van nut kan zijn voor het 

publieke debat. Kunst is een reflectie op de werkelijkheid, het is een manier om de grote 

en minder grote vragen van het leven te verwerken, om maatschappelijke thema’s te 

belichten en te bekritiseren. Voor de cultureel minder verfijnde persoon, waar sommige 

leden van de rechterlijke macht wellicht toe behoren, is dit echter niet altijd duidelijk. Zij 

zagen in Liebeskonzil slechts een serie bewegende beelden die het katholieke deel van de 

bevolking kwetsen.  

De boodschap die via kunst wordt overgedragen is vaak een indirecte mededeling, het is 

geen eenduidige boodschap. Misschien is dat ongrijpbare karakter van kunst voor 

sommigen ook wel beangstigend. Als je in de eerste plaats al niet precies weet wat er 

gezegd wordt, hoe dien je dit dan van repliek? Juist omdat het zich niet gelijk te kennen 

geeft, leent kunst zich voor het overbrengen van subversieve boodschappen.37 

Wat Otto-Preminger-Institut ons duidelijk maakt, is dat een uiting, wil het bescherming 

genieten van art. 10, zo letterlijk en ondubbelzinnig mogelijk instrumenteel dient te zijn 

 
35 EHRM 14 January 1993, par. 22. 
36 Kort daarvoor leidde sectie 188 van het Strafgesetzbuch ook al tot de inbeslagname van de film Das Gespenst van Herbert 
Achternbusch. Deze film zou net als Liebeskonzil blasfemisch van aard zijn. 
37 Plato, Politeia, boek III en boek X. Plato pleitte hier voor de censuur van kunst, mede vanwege de invloed die het had op 
de jeugd. Opvallend ook dat Plato de filosofie superieur acht aan de kunst. Kunst is niet wetenschappelijk van aard, niet 
gericht op het zoeken naar de waarheid, het zijn slechts ‘schaduwen van schaduwen’, en is daarom niet van ‘nut’. 
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voor het publieke debat. Een reeks zaken van het Hof aangaande de censuur van 

artistieke expressie volgde de lijn die was uitgezet door Otto-Preminger-Institut.38 

 

5.3. Het ‘nut’ van de uiting van Sabaditsch-Wolff 

Wat betekent al het voorgenoemde nu voor de uitspraak van Sabaditsch-Wolff? Was 

haar uitspraak niet van voldoende nut, nu het niet constructief genoeg van aard was? 

Volgens de redenatie van het Hof was er inderdaad geen sprake van een ‘nuttige’ uiting. 

Haar uitspraak zou er niet op gericht zijn een waardevolle bijdrage aan het publieke 

debat te leveren, nu dit niet op een objectieve en neutrale manier gesteld werd.39 

Als we meegaan in die redenering en er van uitgaan dat de uiting van Sabaditsch-Wolff 

inderdaad op geen enkele wijze een zinnige bijdrage vormde aan het publieke debat, zou 

deze dan geen bescherming mogen genieten van art. 10 van het Verdrag?  

De rechtvaardigingsgrond die het Hof aan de vrijheid van expressie geeft gaat ten koste 

van een andere visie op vrijheid van expressie, een waarbij het om meer gaat dan alleen 

het nut voor het functioneren van de democratie. Men vergeet dat de vrijheid van 

expressie er ook toe dient om onze autonomie en zelfbeschikking te verwezenlijken. Het 

geeft jou de vrijheid om jouzelf als houder van een zekere visie aan de wereld te 

presenteren, om jouw gevoelens en gedachtes kenbaar te maken. Of jouw uiting wel of 

niet waardevol is voor het publieke debat doet er dan verder niet toe. Het Hof lijkt het 

bestaan van die rechtvaardigingsgrond te vergeten, en presenteert daardoor een 

gelimiteerde visie op de vrijheid van expressie. 

 

Daarnaast kan, als we binnen de gelimiteerde visie van het Hof blijven, het argument 

gemaakt worden dat de uitspraken van Sabaditsch-Wolff wel degelijk van nut waren 

voor het publieke debat. Haar uitingen waren misschien niet op de meest diplomatieke 

en constructieve manier gedaan, maar dat neemt niet weg dat de kwestie die ze 

benoemde, dat de profeet Mohammed als rolmodel tekort schiet, wel degelijk van 

waarde is. Daarbij moeten we niet vergeten dat de levenswandel van de profeet voor veel 

moslims als legitimatie geldt voor het eigen gedrag. Is het dan overdreven de vraag te 

stellen wat het betekent om getrouwd te zijn met een minderjarige? De redenatie van het 

Hof dat de manier waarop Sabaditsch-Wolff haar uitspraken deed niet gericht was op 

het leveren van een bijdrage aan het publieke debat omdat ze niet ‘neutraal’ en ‘objectief’ 

genoeg gesteld waren voelt daarom gekunsteld aan.  

 
38 EHRM 25 November 1996, nr. 17419/90 (Wingrove/Verenigd Koninkrijk); EHRM 13 September 2005, nr. 42571/98 

(I ̇.A./Turkije). 
39 EHRM 25 October 2018, par. 52, 54, 57. 
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De theorie dat het Hof minder zeker van haar zaak lijkt bij het verdedigen van ‘niet-

nuttige’ uitingen, hoewel het de schijnbare inconsistentie in de jurisprudentie van het 

Hof lijkt te verklaren, vertelt ons wat betreft de zaak E.S. nog niet het hele verhaal.  
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6.  Haatspraak of blasfemie? 

 

Hiervoor heb ik beargumenteerd dat het Hof een ongemak voelt bij het verdedigen van 

uitspraken waar niet geheel duidelijk een ‘nut’ van blijkt. Wat het hiervoor 

beargumenteerde punt ons nog niet duidelijk heeft gemaakt, is hoe het nu precies zit met 

uitingen die wel degelijk gericht zijn op het publieke debat, wel degelijk bestaande 

problemen aan de kaak willen stellen, maar tegelijkertijd de verhoudingen binnen een 

samenleving op scherp zetten, die mogelijk onrust kunnen veroorzaken, en misschien 

wel aan te duiden zijn als haatspraak.  

Voordat we ingaan op hoe het Hof met dit soort uitingen omgaat, is het van belang eerst 

uiteen te zetten wat haatspraak precies is en waarom het volgens sommigen zo schadelijk 

is. 

 

Haatspraak is het publiekelijk uiten van een diepliggende haat jegens minderheden40 met 

als doel de menselijke waardigheid van diezelfde minderheden te ondermijnen.41 

Haatspraak, hoewel het niet oproept tot geweld, is wel uiterst virulent van karakter. 

Haatspraak wil de boodschap overbrengen dat bepaalde minderheden niet welkom zijn, 

dat het minderwaardige mensen zijn.42 Volgens Jeremy Waldron, een zeer invloedrijke 

rechtsfilosoof, is haatspraak ontwrichtend voor een samenleving. Een samenleving die 

haatspraak in het publieke domein tolereert is een samenleving die minderheden het 

gevoel geeft dat ze derderangs-burgers zijn, dat ze continu op hun hoede moeten zijn.43 

Door haatspraak aanwezig te laten zijn binnen het publieke debat krijgt het een platform, 

krijgen mensen het idee dat het hier om verdedigbare, respectabele opvattingen gaat.44 

Een goed georganiseerde samenleving zou er volgens Waldron daarom alles aan moeten 

doen om haatspraak niet te laten wortelen in het publieke domein.   

Nu dient het wel benoemd te worden dat Waldron vanuit Amerikaans perspectief 

schrijft, waar er niet zoiets als haatspraak-wetgeving bestaat. Zijn schrijven is aldus als 

een advies aan de Verenigde Staten te lezen, om te reflecteren op het dogmatische geloof 

in het Eerste Amendement. Als we echter willen weten hoe haatspraak-wetgeving er in 

 
40 De definitie die Waldron in The Harm in Hate Speech aan het begrip ‘haatspraak’ geeft omvat, opvallend genoeg, alleen het 
opwekken van haat jegens minderheden. Het EHRM lijkt, zoals ik straks zal laten zien aan de hand van de jurisprudentie, 
deze definitie te onderschrijven. Waldron, J., The Harm in Hate Speech, Harvard: Harvard University Press, 2012. 
41 Hoewel de term ‘haatspraak’ suggereert dat het enkel om het geschreven en gesproken woord gaat, omvat het ook 
symbolen, afbeeldingen of andere manieren om een boodschap over te dragen, zie: Brown, A., Hate Speech Law, Londen: 
Routledge, 2017, p. 5. 
42 Waldron 2012, pp. 5, 27, 33. 
43 Waldron 2012, p. 66. 
44 Waldron 2012, p. 95. Critici van haatspraak-wetgeving zeggen dat het gevaar is dat haatspraak door een verbod 
ondergronds gaat, en niet langer zichtbaar is. Maar dat is volgens Waldron nu juist het hele doel van deze wetgeving, dat 
haatspraak het publieke domein niet langer vervuilt, en minderheden zich niet langer in hun bestaanszekerheid bedreigd 
voelen. 
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de praktijk uitziet, hoeven we niet ver te zoeken. Vrijwel alle lidstaten die verbonden zijn 

aan het Europees Hof kennen namelijk haatspraak-wetgeving45 en ook het Hof zelf lijkt 

dit als legitiem te erkennen.46 Hoewel haatspraak juridisch gezien in verschillende 

vormen uiteenvalt,47 en er binnen de jurisprudentie van het Hof niet één vaste conceptie 

van haatspraak is terug te vinden, erkent het Hof wel dat het in een democratische 

samenleving noodzakelijk kan zijn uitingen te verbieden die aanzetten tot haat en 

intolerantie.48 Tot die overtuiging lijkt het Hof sluipenderwijs gekomen te zijn.49 Hoewel 

het Hof in een reeks zaken het belang inzag van een robuust publiek debat,50 is het 

langzamerhand van die positie afgestapt. Laten we, om dit te illustreren, een aantal zaken 

onder de loep nemen die kenmerkend zijn voor het soort uitingen dat het Hof als 

haatspraak classificeert.51  

 

6.1. Haatspraak en het Europees Hof 

De zaak Norwood v. UK52 draaide om Mark Anthony Norwood die op het raam van zijn 

appartement een poster had opgehangen waarop de aanslag op de twin towers was 

afgebeeld, met de tekst “Islam out of Britain – Protect the British People.” Het Hof oordeelde 

dat de poster een gehele religieuze groep in verband bracht met terrorisme, en daarmee 

onverenigbaar is met tolerantie, het behoud van de vrede en het non-

discriminatiebeginsel. Norwood kon om die reden geen bescherming genieten van art. 

10 van het Verdrag. Interessant hierbij is dat het Hof de intentie aan Norwood 

toeschreef dat hij met het gebruik van de term “islam” eigenlijk doelde op de aanhangers 

van die religie, en niet zozeer op de islam als levensbeschouwing en ideologie. 

De zaak Soulas v. France53 had betrekking op de veroordeling van Guillaume Faye, auteur 

van het boek La colonisation de l’Europe. De strekking van het boek was dat de 

integratieproblematiek in Frankrijk tot een etnische burgeroorlog zou leiden. Volgens 

 
45 Hier een kleine selectie voorbeelden: Nederland kent Art. 137c van het Wetboek van Strafrecht, dat een verbod op 
groepsbelediging inhoudt; het Verenigd Koninkrijk kent de Racial and Religious Hatred Act, een verbod op het opwekken van 
haat jegens een groep mensen vanwege hun religieuze achtergrond; Duitsland kent Sectie 130 van het StGB, een verbod op 
haat zaaien. 
46 Council of Europe, Committee of Ministers, Recommendation R (97) 20 of the Committee of Ministers to Member States 
on "Hate Speech", adopted by the Committee of Ministers on 30 October 1997. 
47 Haatzaai-wetgeving is onder te verdelen in verschillende categorieën, waaronder: verbod op groepsbelediging, verbod op 
aanzetten tot haat, het ontkennen, trivialiseren of verheerlijken van genocide. Brown, pp. 7-8. 
48 EHRM 6 juli 2006 nr. 59405/00 (Erbakan/Turkije) “... tolerance and respect for the equal dignity of all human beings 
constitute the foundations of a democratic, pluralistic society. That being so, as a matter of principle it may be considered 
necessary in certain democratic societies to sanction or even prevent all forms of expression which spread, incite, promote 
or justify hatred based on intolerance ..., provided that any ‘formalities’, ‘conditions’, ‘restrictions’ or ‘penalties’ imposed are 
proportionate to the legitimate aim pursued.”  
49 Zwart, T., Changing Course by Stealth, in: Ellian, Afshin, Molier, Gelijn, (Eds.), Freedom of Speech Under Attack, Den Haag: 
Eleven International Publishing, 2015, p. 133. 
50 Oberschlick/Oostenrijk; Lingens/Oostenrijk 
51 De definitie van haatspraak die we hierbij hanteren is de definitie die gegeven wordt in Erbakan/Turkije. 
52 EHRM 16 november 2004, nr. 23131/03 (Norwood/Verenigd Koninkrijk). 
53 EHRM 10 juli 2008, nr. 15948/03 (Soulas/Frankrijk). 
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het Hof zou Faye bewust gevoelens van antagonisme jegens de moslimgemeenschap 

hebben opgewekt middels het militante taalgebruik en de lezer daarmee warm hebben 

gemaakt voor het idee van een etnische oorlog.54 Hoewel er geen sprake was van een 

directe oproep tot geweld, oordeelde het Hof dat art. 10 van het Verdrag niet 

geschonden was. 

De zaak Féret v. Belgium55 draaide om de leider van het Belgische Front National, 

Daniel Féret. Féret werd veroordeeld voor de verspreiding van pamfletten die opriepen 

tot verzet tegen de islamisering van België en het terugsturen van immigranten naar het 

land van herkomst. Als gevolg van de veroordeling raakte Féret zijn parlementaire 

onschendbaarheid kwijt, kreeg hij een taakstraf van 250 uur en verloor hij het recht om 

verkozen te worden voor een periode van 10 jaar. Het Hof oordeelde dat de handelingen 

van Féret strijdig waren met het beginsel van tolerantie, gezien de mogelijkheid dat hij 

met het verspreiden van de pamfletten wantrouwen en haat jegens immigranten zou 

opwekken. Wegens het belang van de sociale orde en het beschermen van de 

immigrantengemeenschap was de veroordeling gerechtvaardigd. 

 

Als we kijken naar de overeenkomsten van deze reeks zaken, is er een aantal aspecten 

dat in het oog springt. Ten eerste is daar het beginsel van tolerantie dat steeds terugkeert. 

Het Hof lijkt te vergeten dat er twee conflicterende vormen van tolerantie bestaan. 

Enerzijds is er een vorm van tolerantie waarbij met ‘tolerant zijn’ bedoeld wordt dat men 

rekening houdt met de lange tenen van anderen, dat men elkaar niet beledigt of 

provoceert. Anderzijds kan tolerantie ook geïnterpreteerd worden in de zin dat men 

andermans uitingen ‘tolereert’. Men erkent het recht van een ander om zijn opvattingen 

kenbaar te maken, hoezeer ze ook jouw diepst gekoesterde overtuigingen bevragen of 

belachelijk maken.56 Kijkend naar deze reeks zaken is het duidelijk welke vorm van 

tolerantie het Hof onderschrijft. Met tolerantie doelt het Hof niet op het tolereren van 

uitingen die we moreel gezien ten zeerste afkeuren. Het doelt op het tolereren van het 

feit dat we in een multiculturele gemeenschap leven, waarin niet iedereen zit te wachten 

op een nodeloos provocatieve uiting. 

Ten tweede lijkt het in deze zaken niet zozeer te gaan om het gewenste doel van de 

uiting in kwestie zelf, maar meer over wat de uiting teweeg zou kunnen brengen, zowel 

bij het beoogde publiek als bij de groep die verbaal wordt aangevallen. Of een uiting een 

daadwerkelijke oproep is tot onverdraagzaamheid of geweld, is voor het Hof minder 

relevant dan wat de uiting mogelijkerwijs op kan wekken bij anderen. Geen van de 

uitingen in de bovengenoemde zaken roepen op tot geweld, impliciet of expliciet. Toch 

 
54 EHRM 10 juli 2008, par. 43. 
55 EHRM 16 juli 2009, nr. 15615/07 (Féret/België) 
56 Cliteur, P. Herrenberg, T. The Fall and Rise of Blasphemy Law, Leiden: Leiden University Press, 2016, p. 94-95. Hier wordt 
gesproken over het onderscheid tussen enerzijds ‘voltairiaanse’ tolerantie, en anderzijds ‘multiculturele’ tolerantie. 
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lijkt het Hof ervan overtuigd dat deze uitingen een bedreiging vormen voor de sociale 

orde. 

Ten derde hebben al deze zaken betrekking op de problemen die voortkomen uit de 

multiculturele samenleving. In de bovengenoemde zaken zijn het leden van de 

autochtone meerderheid die zich verzetten tegen de gevolgen van het multiculturalisme, 

al dan niet op een wijze die immigranten en leden van de moslimgemeenschap verbaal 

aanvalt. Dit lijkt aan te tonen dat het Hof de definitie van Waldron deelt, die zegt dat de 

definitie van haatspraak voornamelijk het uiten van haat jegens minderheden omvat. Het 

wekt het vermoeden dat deze reeks uitspraken het resultaat zijn van zorgen over de 

toename van anti-immigratie en anti-islam retoriek.  

 

6.2. De reïncarnatie van het verbod op godslastering 

Al deze bovenstaande aspecten zijn terug te vinden in de zaak E.S. Er werd gesproken 

over een ‘kwaadaardige’ schending van de tolerantie, over het behouden van de vrede, en 

het kan bijna niet anders dan dat ook de zorgen over anti-immigratie en anti-islam 

retoriek een rol hebben gespeeld bij de zaak E.S. Ik heb zo het vermoeden dat het 

waarschijnlijk nooit tot een veroordeling, laat staan een aanklacht was gekomen, als 

Sabaditsch-Wolff niet over Mohammed, maar op een denigrerende wijze over Jezus had 

gesproken. Het uiten van islam-kritiek op een polemische, ongenuanceerde wijze zorgt 

nog altijd voor buitengewoon veel ongemak, en lijkt soms zelfs te worden verward met 

gevoelens van raciale animositeit. Dat islam-kritiek, zoals bij de hierboven genoemde 

zaak Norwood, soms net als het uiten van raciale haat, als haatspraak wordt 

geclassificeerd, draagt alleen maar bij aan die verwarring.  

 

Zelfs Waldron ziet, ondanks zijn hartstochtelijke betoog voor het invoeren van 

haatspraak-wetgeving op Amerikaanse bodem, het gevaar in van het classificeren van 

religiekritiek als haatspraak.57 Het zou ook goed kunnen dat Waldron een uitspraak zoals 

E.S. niet zou steunen, dat hij haatspraak-wetgeving niet op een dergelijke wijze toegepast 

zou willen zien. Feit is wel dat wanneer je de deur opent voor haatspraak-wetgeving, niet 

alleen Waldron’s nog redelijk gelimiteerde visie leidinggevend is. Een uitkomst zoals de 

zaak E.S. is misschien niet wat Waldron zich voorstelde toen hij The Harm in Hate Speech 

schreef, maar het is wel de realiteit van een Hof dat het als haar taak ziet haatspraak te 

bestrijden.58 

 
57 Waldron 2012, p. 124. 
58 Zwart 2015, p. 133. Zwart bekritiseert de neiging van het Europees Hof om een taak op zich te nemen (hier het beperken 
van het publieke debat uit angst voor een verruwing van het debat) die slechts uitgevoerd zou moeten worden door organen 
met een electoraal mandaat (de soevereine natiestaat). 
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Het gevaar is dat de in de meeste westerse landen in onbruik geraakte of afgeschafte 

blasfemiewetgeving nieuw leven ingeblazen wordt door haatspraak-wetgeving.59 Sectie 

188 van het Oostenrijkse Strafgesetzbuch, dat in feite een verbod op godslastering inhoudt, 

dateert als wet uit 1974.60 De Britse Racial and Religious Hatred Act, dat een verbod 

inhoudt op het aanzetten tot haat jegens een persoon op basis van diens religie, dateert 

daarentegen uit 2006. De toenmalige minister van Binnenlandse Zaken David Blunkett 

suggereerde zelfs dat met het ingaan van deze nieuwe wetgeving het archaïsche verbod 

op blasfemie ingetrokken kon worden,61 wat twee jaar later ook gebeurde.62 

De zaak E.S. is illustratief voor deze tendens. Het verbod op godslastering is 

gereïncarneerd in haatspraak-wetgeving. Niet de religie of de religieuze symbolen, maar 

de gevoelens van de gelovigen staan voorop, met als doel hun menselijke waardigheid te 

beschermen.63  

Als er nog enige twijfel bestond over de vraag of we hier te maken hebben met 

blasfemiewetgeving, dient slechts gekeken te worden naar het enthousiasme waarmee de 

zaak E.S. werd ontvangen in de islamitische wereld.64 De Al-Azhar universiteit te Caïro, 

een van de meest belangrijke religieuze autoriteiten binnen de soennitische islam, prees 

de “moedige” beslissing om “godslastering jegens de profeet” te veroordelen. Ook 

Imran Khan, de premier van Pakistan, verwelkomde het besluit. In een toespraak sprak 

hij de hoop uit dat andere Europese landen de beslissing van het Hof zullen naleven en 

respect zullen opbrengen voor de islam.  

 

Als de zojuist genoemde tendensen iets duidelijk maken, is het wel dat het Hof weinig 

vertrouwen lijkt te hebben in het publieke debat in haar meer robuuste vorm. Er wordt 

meer gewicht toegekend aan het behoud van een vreedzame en harmonieuze 

samenleving dan aan de vrijheid van expressie. Het Hof ziet het blijkbaar als haar taak 

om de publieke discussie van de licht ontvlambare multiculturele samenleving te 

controleren en de juiste richting op te duwen. 

Maar wat bedoelt het Hof nu precies wanneer het spreekt over het behoud van de 

vrede? Waar is het Hof precies bang voor? In de zaak Féret maakt het Hof duidelijk dat 

het vreest voor het aanzetten tot haat jegens de immigrantengemeenschap. In de zaak 

E.S. wordt daarentegen niet expliciet gemaakt wat voor verstoringen van de vrede 

 
59 Zie bijvoorbeeld resolutie 16/18 van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties: Combating intolerance, negative 
stereotyping and stigmatization of, and discrimination, incitement to violence and violence against, persons based on 
religion or belief. 
60 Taylor 2015, p. 83. 
61 Te vinden op: http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/politics/3752232.stm 
62 Geller, R.N. ‘Goodbye to Blasphemy in Britain’, humanistnetworknews.org, 14 mei 2008.  
63 Knechtle, J.C. Blasphemy, Defamation of Religion and Religious Hate Speech: Is There a Difference That Makes a 
Difference? in: Temperman, J. & Koltay, A. (Eds) Blasphemy and Freedom of Expression: Comparative, Theoretical and Historical 
Reflections after the Charlie Hebdo Massacre, Cambridge: Cambridge University Press, 2017, p. 211. 
64 Puppinck, G. ‘Blasphème contre Mahomet: Al-Azhar et le Pakistan se félicitent de la décision de la Cour européenne des 
droits de l’homme’, Valeurs actuelles, 1 maart 2019. 



 

  25 

precies worden gevreesd. Vreest het Hof voor extreem-rechtse groeperingen die in de 

uitspraken van Sabaditsch-Wolff een oproep zien om ten strijde te trekken tegen de 

islam? Of vreest het Hof wellicht voor de gewelddadige elementen binnen het islamisme, 

die het niet kunnen verdragen wanneer een beschimping van hun profeet onbestraft 

blijft? 
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7. Islamisme en appeasementpolitiek 

 

In 1925 publiceerde de Engelse krant The Star ter ere van cricketspeler Jack Hobbs een 

cartoon van een galerij met de ‘meest belangrijke beroemdheden uit de geschiedenis’.65  

Een reeks fameuze personen staat naast een torenhoge Hobbs. Charlie Chaplin, Julius 

Caesar, Christopher Columbus, maar ook Mohammed kijken vol bewondering omhoog 

naar de cricketspeler. Het leidde in eigen land tot de nodige verontwaardiging onder de 

moslimgemeenschap, maar nadat The Star haar excuses had aangeboden leek de vrede 

bewaard te zijn. In India leidde het nieuws over de cartoon daarentegen tot grote woede. 

Zo groot was de ophef, dat de Indiase regering de Britten opriep om maatregelen te 

treffen die moesten voorkomen dat zulk een schande zich nog een keer zou voordoen.  

Hoewel deze affaire wellicht enigszins onbeduidend overkomt, is het wel tekenend voor 

een zekere houding, een houding waar we ook nu, bijna honderd jaar later, ons nog 

steeds geen raad mee weten. 

 

Deze houding kan beschreven worden als een soort pathologische behoefte de islam en 

zijn profeet tegen spot en hoon te beschermen. Dit gebeurt doorgaans op twee 

verschillende wijzen.  

De eerste vorm van aanpak is de niet-gewelddadige wijze. Op juridische of diplomatieke 

wijze wordt getracht personen en landen onder druk te zetten om niet langer de spot te 

drijven met de islam. De oproep aan Groot-Brittannië naar aanleiding van de cartoon 

van David Low valt onder deze categorie. Ook Resolutie 16/18 van de Verenigde 

Naties,66 die op initiatief van de Organisatie voor Islamitische Samenwerking67 werd 

aangenomen, valt hieronder. De tendens van het op juridische wijze willen waarborgen 

van de islam valt samen met de in het vorige hoofdstuk benoemde herleving van 

blasfemiewetgeving. Wat deze tendens daar echter van onderscheidt is dat het initiatief 

niet bij de soevereine natiestaat zelf ligt. De natiestaat wordt onder druk gezet door 

andere natiestaten om bepaalde maatregelen te implementeren.68  

De tweede vorm van aanpak is de gewelddadige, jihadistische wijze. Het doel is 

hetzelfde, alleen gebeurt dit middels geweld of het dreigen met geweld. Het meest 

bekende voorbeeld hiervan is de Rushdie-affaire, waarbij ayatollah Khomeini een fatwa 

uitriep over Salman Rushdie vanwege zijn boek The Satanic Verses. Een ander voorbeeld 

 
65 Langer 2014, pp. 1-3. 
66 Deze resolutie wil intolerantie jegens personen op basis van hun religie tegengaan, al stellen critici dat het hier om een 
verkapte anti-blasfemie resolutie gaat. Zie: Esman, A. ‘Could You Be A Criminal? US Supports UN Anti-Free Speech 
Measure’, Forbes, 30 december 2011. 
67 Een intergouvernementele organisatie bestaande uit 57 islamitische landen, te vinden op https://www.oic-oci.org. 
68 Een recenter voorbeeld is de Pakistaanse regering die naar aanleiding van de cartoonwedstrijd van Geert Wilders de 
Nederlandse ambassadeur op het matje riep, en via de VN haar beklag deed. van Raaij, B. ‘Grote volkswoede in Pakistan 
over plan Wilders voor Mohammed-cartoons’, de Volkskrant, 23 augustus 2018. 
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is het religieus gemotiveerde terrorisme, ook wel bekend als theoterrorisme.69 Al geruime 

tijd heeft het westen te maken met een reeks terroristische aanslagen die gemotiveerd 

zijn door een behoefte de islam te willen beschermen tegen kritiek en hoon.70 De 

slachtoffers van dit type aanslagen zijn nooit willekeurig, maar zijn altijd betrokken 

geweest bij daden of uitingen die als beledigend voor de islam worden gezien. Wat deze 

vorm van terrorisme zo uitzonderlijk maakt, is dat er ruimte voor onderhandeling lijkt te 

zijn. De boodschap van deze theoterroristen is dat wanneer je de profeet Mohammed 

niet bespot, je ook niet hoeft te vrezen voor een aanslag.71  

 

7.1. Institutioneel islamisme & jihadistisch islamisme 

Het onderscheid tussen deze twee verschillende manieren van aanpak wordt verklaard 

door de verschillende vormen waarin het islamisme72 zich uit. Het islamisme uit zich in 

zowel een institutionele als een jihadistische variant.73 Maar, zo zegt Bassam Tibi: “het feit 

dat de jihadisten geweld gebruiken, maakt de institutionele islamisten niet minder toegewijd.”74 Beide 

varianten, hoewel ze van methode verschillen, willen uiteindelijk hetzelfde doel bereiken. 

Het doel is dat er niet langer op een smalende wijze over de islam wordt gesproken, dat 

er niet langer cartoons worden gepubliceerd van Mohammed, niet alleen in islamitische 

landen, maar wereldwijd. Precies dat laatste aspect is zo tekenend voor het islamisme. 

Wat de islamisten faliekant afwijzen zijn de grondslagen van de seculiere wereldorde: de 

democratie en de soevereine natiestaat, die gebaseerd zijn op de Orde van Westfalen.75 

Het islamistische einddoel is een herschepping van de wereld, een goddelijk bepaalde 

politieke orde.76 

 

De mogelijkheid bestaat dat de uitkomst van de zaak E.S. mede is ingegeven door een 

angst voor de jihadistische variant van het islamisme. Zoals ik al eerder stelde maakt het 

Hof in E.S. niet expliciet voor wat voor verstoringen van de vrede het precies vreest. 

Desondanks wordt er een bijzonder grote nadruk op het ‘behoud van de vrede’ gelegd. 

Door Sabaditsch-Wolff te veroordelen waarborgt men de vrede, zo lijkt de conclusie te 

zijn. Het zou kunnen dat het Hof met deze uitspraak duidelijk wil maken dat 

 
69 Cliteur 2019, p. 12. 
70 Deze trend zien we bij de aanslagen op Theo van Gogh en de redactie van het Franse tijdschrift ‘Charlie Hebdo’, en meer 
recent de aanslag van Jawed S. naar aanleiding van de cartoonwedstrijd van Geert Wilders. 
71 Cliteur, P.B. (2018), Modern hostage-taking: A serious problem for religious liberty today. In: Menuge A.J.L. (Ed.) 
Religious Liberty and the Law: theistic and non-theistic perspectives. Abingdon, Oxon: Routledge. pp. 175-189. 
72 Tibi 2018, p.19-41. Tibi maakt een onderscheid tussen islamisme en islam. Islamisme is naar zijn mening een totalitaire 
ideologie, een internationale beweging die politiek godsdienstig maakt, en is daarbij te onderscheiden van de islam. 
Islamitische terroristen vallen volgens deze definitie onder islamisten, ze zijn toegewijd aan een islamitische orde gebaseerd 
op een zelfbedachte sharia. 
73 Tibi 2018, pp. 33-34. 
74 Tibi 2018, p. 28. 
75 Tibi 2018, pp. 43-45, 56. 
76 Tibi 2018, p. 54. 
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‘islamofoben’ moeten uitkijken, dat ze niet op steun kunnen rekenen, en Europa 

daarmee een vreedzamere plek voor moslims maken. Aannemelijker is echter dat men 

vreesde dat de vrede in gevaar gebracht zou worden door theoterroristische aanslagen. 

De uitspraken van Sabaditsch-Wolff hadden in Oostenrijk al voor de nodige ophef 

gezorgd. Dat er wellicht een militante islamist zou opstaan die, uit frustratie dat de 

uitspraken van Sabaditsch-Wolff onbestraft bleven, bereid was een bloedbad aan te 

richten, was een reële mogelijkheid. In die context kan de uitkomst van de zaak E.S. 

gezien worden als een poging om de wind uit de zeilen te nemen van de theoterroristen. 

Als Sabaditsch-Wolff veroordeeld wordt, zo is de logica, is er niet langer een drijfveer 

om een aanslag te plegen. De theoterroristen zullen de Oostenrijkse rechtbank als een 

godvrezend instituut zien, die samen met hen strijden tegen blasfemie. Vanuit die lezing 

kan de zaak E.S. gezien worden als een vorm van appeasementpolitiek.  

 

7.2. Appeasementpolitiek 

Met appeasementpolitiek wordt meestal verwezen naar Neville Chamberlain, de man die 

dacht dat hij de wereldvrede had gered. In 1938, tijdens de Conferentie van München, 

deed Chamberlain een zeer grote concessie aan Hitler. Met het verdrag van München 

werd de annexatie van Sudetenland door de grote mogendheden van Europa 

geaccepteerd. Door Hitler zijn zin te geven, zo werd geredeneerd, zou zijn expansiedrift 

gestild zijn, en zou Europa niet in een bloederige oorlog terecht komen.77 “Peace for our 

time” zei een triomfantelijke Chamberlain bij terugkomst.78 De Britten konden opgelucht 

ademhalen, want een oorlog waar niemand op zat te wachten was immers afgewend. 

Niet veel later viel Hitler Polen binnen en kon men het geraas horen van de Duitse 

bommenwerpers die over Groot-Brittanië heen vlogen.  

 

Met de kennis van nu zien we hoe onnozel, hoe ontzettend naïef Chamberlain was door 

te denken dat hij met het Verdrag van München een oorlog zou hebben afgewend. Maar 

begaat men nu niet eenzelfde soort misstap? Wordt er bij de zaak E.S. niet eenzelfde 

soort fout gemaakt? Ligt niet ook dezelfde naïviteit daaraan ten grondslag, dezelfde 

(hoewel zeer begrijpelijke) drang naar het behoud van de vrede, dezelfde angst om de 

strijd aan te gaan?79 De drang om de vrede te willen behouden is begrijpelijk omdat, net 

zoals in 1938 de dreiging van oorlog reëel was, nu ook de dreiging van terroristische 

aanslagen reëel is. Het is niet meer dan logisch dat men dan op zoek gaat naar 

pragmatische oplossingen om de vrede te behouden. De ongemakkelijke waarheid is 

 
77 Smetana, V. In the shadow of Munich: British policy towards Czechoslovakia from the endorsement to the renunciation of the Munich 
agreement (1938-1942), Praag: Charles University in Prague, Karolinum Press, 2008, p. 53. 
78 Smetana 2008, p. 57. 
79 Smetana 2008, pp. 45-46. 
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echter dat we de strijd soms wel aan moeten gaan. De vrede kan niet altijd behouden 

blijven, althans niet als we niet onze verworven vrijheden willen verliezen.  

Op dit punt kan een parallel getrokken worden tussen het recht op vrijheid van expressie 

en het recht op privacy. In beide gevallen gaat het om fundamentele vrijheden die ten 

grondslag liggen aan de westerse samenleving. Zonder die vrijheden kan er niet 

gesproken worden van een liberale democratie. Desondanks zijn het deze twee vrijheden 

die als eerste ingeperkt worden wanneer de veiligheid in het geding is.80 Wanneer deze 

rechten ingeperkt worden, kan niet ontkend worden dat we daardoor als samenleving 

veiliger zijn, zeker in tijden van terroristische dreiging. Wat echter niet vergeten mag 

worden, is dat door de erosie van die vrijheden we het fundament van onze liberale 

democratie onder ons vandaan trekken. En dat is nu precies wat er zo gevaarlijk is aan 

appeasementpolitiek. We garanderen wellicht voor een bepaalde tijd de vrede, maar wat 

is die vrede waard als we tegelijkertijd onze vrijheden sluipenderwijs inleveren.  

Daarnaast is, vanuit puur pragmatisch standpunt, appeasementpolitiek op de lange 

termijn geen vruchtbare oplossing in de strijd tegen het islamisme. Net zoals de 

expansiedrift van Hitler niet te stillen was door hem een stukje land toe te werpen, zo zal 

ook de drang van de islamisten om een islamitische wereldorde te vestigen niet 

getemperd worden wanneer we het beledigen van de profeet strafbaar maken.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
80 Zie bijvoorbeeld de USA PATRIOT Act. 
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8. Koerswijziging in Nederland? 

 

In de voorgaande hoofdstukken hebben we ons verdiept in de tendensen die een 

mogelijke verklaring bieden voor de uitkomst van de zaak E.S. Ik heb getracht een licht 

te schijnen op de weg die het Europees Hof ingeslagen lijkt te zijn, een weg die eindigt 

bij de legitimatie van een zeer verreikende inperking van de vrijheid van expressie. De 

vraag die ons nu rest is of we in Nederland een vergelijkbare weg zijn ingeslagen. Is het 

hier binnenkort ook niet langer toegestaan ongemakkelijke waarheden over de profeet te 

verkondigen? 

 

Ook in Nederland bestaat de mogelijkheid om middels strafrechtelijk ingrijpen de 

publieke discussie te beperken. Artikel 137c van het Wetboek van Strafrecht, dat een 

verbod inhoudt op groepsbelediging op basis van onder meer ras, godsdienst en 

levensbeschouwing, biedt die mogelijkheid. 

Art. 137c werd in de jaren ’30 geïmplementeerd. Armoede, grootschalige werkloosheid 

en politieke onzekerheid kenmerkten deze rumoerige tijden.81 Daarnaast was men niet 

blind voor de politieke ontwikkelingen in Duitsland, die ook in Nederland bijdroegen 

aan de groei van antisemitisme. Art. 137c was aldus in het leven geroepen als een 

instrument ter bescherming van de openbare orde, om te voorkomen dat er 

ongeregeldheden zouden uitbreken. Het is geen toeval dat in diezelfde rumoerige 

periode ook het verbod op godslastering in het leven werd geroepen. Men vreesde dat de 

katholieken, die te maken hadden met constante beschimpingen van communisten, het 

recht in eigen handen zouden nemen.82 Het verbod op godslastering fungeerde dus, net 

als art. 137c, als een middel om de openbare orde veilig te stellen. 

Hoewel art. 137c maar zelden tot een veroordeling heeft geleid,83 is daar met de zaak 

Wilders verandering in gekomen. 

 

8.1. De zaak Wilders 

De eerste zaak Wilders eindigde voor de politicus Geert Wilders in vrijspraak,84 en werd 

door sommige commentatoren zelfs onthaald als een teken dat de rechtbank “voor het 

anker van het maatschappelijke debat” was gaan liggen.85 Zij die hierin een affirmatie van 

een zeer ruime vrijheid van expressie in zagen waren echter te vroeg begonnen met 

 
81 Sackers, H. The Curious History of Group Discrimination in the Netherlands, in: Ellian, A., Molier, G. (Eds.), Freedom of 
Speech Under Attack, Den Haag: Eleven International Publishing, 2015, pp. 18-19. 
82 Sackers 2015, p. 18. 
83 Zie bijvoorbeeld de vervolgingen van Willem Frederik Hermans, Theo van Gogh en Theodor Holman, die allen 
eindigden in vrijspraak. 
84 Rechtbank Amsterdam 23 juni 2011, ECLI:NL:RBAMS:2011:BQ9001. Deze rechtszaak vond plaats naar aanleiding van 
beledigende opmerkingen van Wilders jegens de islam en moslims.  
85 Molier, G. ‘Politiek correct vonnis’, NJB 2011/1471, 26-08-2011. 
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juichen, want Wilders werd naar aanleiding van een nieuw incident wederom vervolgd. 

Wilders sprak tijdens een uitslagenavond in 2014 een café vol PVV-aanhangers toe. Hij 

stelde daar het publiek de vraag:  “Willen jullie in deze stad en in Nederland meer of minder 

Marokkanen?” Een herhaaldelijk gescandeerde ‘minder’ was het antwoord van het 

publiek. Wilders eindigde daarop zijn toespraak met de woorden: “Nah, dan gaan we dat 

regelen.”  

Deze uitspraken leidden tot een strafproces waarbij de partijleider van de PVV verdacht 

werd van onder meer groepsbelediging. In 2016 deed de rechtbank uitspraak: Wilders 

werd schuldig bevonden aan groepsbelediging en aanzetten tot discriminatie.86 

Een van de hoofdvragen van deze rechtszaak was de vraag of de term “Marokkanen” als 

een ras aangeduid kan worden, in de zin van artikel 137c van het Wetboek van 

Strafrecht. De rechter koos voor een extensieve interpretatie van het concept “ras”, een 

die veel breder is dan die in het dagelijks spraakgebruik en de wetenschap gewoonlijk 

heeft. Nationaliteit valt in deze interpretatie ook onder het concept “ras”.87 

Het was ook mogelijk geweest dat de rechter had geconcludeerd dat nationaliteit niet 

onder het concept “ras” viel. We lezen in de uitspraak immers dat het aan de rechter is 

hoe het concept “ras" in een concreet geval geïnterpreteerd dient te worden. Bij een 

striktere, meer taalkundige interpretatie zou gekozen zijn voor de betekenis die ras in het 

dagelijks spraakgebruik en in de wetenschap gewoonlijk heeft, waarbij evident zou zijn 

dat nationaliteit hier niet onder valt.  

Hoewel de consequentie van deze uitspraak lijkt te zijn dat nationaliteit voortaan een van 

de categorieën is die bescherming geniet van art. 137c, kan ook daar een vraagteken bij 

geplaatst worden. Want zou Wilders vervolgd zijn bij een soortgelijke opmerking over 

Belgen? Ook heeft de uitspraak van Alexander Pechtold over Russen nooit tot een 

vervolging geleid.88 Wat dit doet vermoeden is dat zorgen over het verhardende debat 

over de multiculturele samenleving een rol hebben gespeeld in de veroordeling van 

Wilders.  

 

Luidt de zaak Wilders nu een koerswijziging in vergelijkbaar met die van het Europees 

Hof? Er is vooralsnog geen reden om gealarmeerd te zijn over de koers van de 

Nederlandse rechtspraak. Hoewel de tweede zaak Wilders een uitzondering vormt, blijkt 

het in de praktijk niet eenvoudig om op grond van art. 137c tot een veroordeling te 

 
86 Rechtbank Den Haag 9 december 2016, ECLI:NL:RBDHA:2016:15014. 
87 Rechtbank Den Haag 9 december 2016, r.o. 5.4.2. 
88 Te vinden op: https://nos.nl/artikel/2225715-pechtold-niet-vervolgd-voor-uitspraak-over-russen.html. Naar aanleiding 
van de uitspraak: ”Ik moet de eerste Rus nog tegenkomen die zijn fouten zelf rechtzet." 

 

https://nos.nl/artikel/2225715-pechtold-niet-vervolgd-voor-uitspraak-over-russen.html
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komen.89 Zo overwoog de Hoge Raad in een zaak90 betreffende een anti-islam poster het 

volgende:  

“De enkele omstandigheid dat grievende uitlatingen over een godsdienst ook de aanhangers van die 

godsdienst krenken, is niet voldoende om die uitlatingen te kunnen gelijkstellen met uitlatingen over die 

aanhangers, dus over een groep mensen wegens hun godsdienst in de zin van art. 137c Sr.”91 

Deze argumentatie is vrijwel tegengesteld aan de argumentatie van de zaak E.S. De 

enkele omstandigheid dat een bepaalde uiting mogelijk kwetsend is voor gelovigen bleek 

daar al genoeg te zijn voor de veroordeling van Sabaditsch-Wolff. Dit betekent echter 

niet dat we ons geen enkele zorgen hoeven te maken over de zaak E.S., want de 

jurisprudentie van het Europees Hof is wel degelijk van invloed op ons rechtsstelsel.92  

 

8.2. De invloed van het Europees Hof  

Internationale verdragen, zoals het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, 

maken deel uit van het in Nederland geldende recht.93 De jurisprudentie van het 

Europees Hof wordt gezien als een gezaghebbende interpretatie van het Verdrag. Zo 

werd in de tweede zaak Wilders verwezen naar de jurisprudentie van het Europees Hof 

om te betogen dat de vrijheid van expressie van politici begrensd kan worden wanneer 

de uitingen zich richten tegen een minderheidsgroep.94 Wanneer er een beroep wordt 

gedaan op het EVRM, wordt zo goed mogelijk rekening gehouden met de interpretaties 

die het Europees Hof aan de verdragsbepalingen heeft gegeven. Daarbij maakt het geen 

verschil of Nederland wel of niet als partij bij de casus betrokken was.95 Dit wordt de res 

interpretata-werking genoemd. De nationale rechters moeten deze interpretatie volgen, 

willen ze voorkomen dat het Europees Hof een schending zal vaststellen in een zaak die 

gelijkend is aan een zaak waarin het Europees Hof eerder een schending heeft 

geconstateerd. 

Daar staat dan weer de margin of appreciation-doctrine tegenover. De Nederlandse rechter 

heeft de nodige speelruimte bij de interpretatie van de verdragsbepalingen, aangezien die 

beter kan inschatten welke belangen zwaarder dienen te wegen. Het probleem is echter 

dat de reikwijdte van de margin of appreciation nooit geheel duidelijk is. Er zal nooit heel 

goed voorspeld kunnen worden tot waar de vrijheid van de Nederlandse rechter in een 

specifieke casus reikt, mocht het zover komen dat het Europese Hof zich buigt over een 

 
89 Sackers 2015, pp. 27-29, 32. 
90 Hoge Raad 10 maart 2009, ECLI:NL:HR:2009:BF0655. Deze zaak ging om een poster met daarop de tekst: “Stop het gezwel 
dat Islam heet.” 
91 Hoge Raad 10 maart 2009, par. 2.5.2. Zie ook: Ellian, A., Exploring the Limits of Freedom: Heresy in a Free Society, in: 
Ellian, A., Molier, G. (Eds.), Freedom of Speech Under Attack, Den Haag: Eleven International Publishing, 2015, pp. 233-234. 
92 Mak, E. Why do Dutch and UK Judges Cite Foreign Law? Cambridge Law Journal, 70(2), juli 2011, pp. 420–450.  
93 Gerards, J.H., Fleuren, J.W.A. Implementatie van het EVRM en de uitspraken van het EHRM in de nationale rechtspraak, 
Nijmegen: Radboud Universiteit Nijmegen, 2013, p. 32. 
94 Rechtbank Den Haag 9 december 2016, r.o. 5.4.3.1. 
95 Gerards & Fleuren 2013, p. 49. 
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Nederlandse casus. Daar komt nog bij dat het niet altijd eenvoudig is een algemene 

rechtsregel af te leiden uit een uitspraak van het Europees Hof. Betekent de zaak E.S. 

dat het onder geen enkele omstandigheid meer is toegestaan de profeet Mohammed een 

pedofiel te noemen? Of mag dit nog wel, maar alleen als dit op een zeer constructieve, 

genuanceerde wijze gebeurt?  

 

Voorlopig is het afwachten tot er zich een casus voordoet gelijkend aan de zaak E.S. om 

te zien in hoeverre de Nederlandse rechter zich zal laten leiden door deze uitspraak. Het 

is in ieder geval vrijwel zeker dat, mocht een islamcriticus om een soortgelijke uitspraak 

op Nederlandse bodem worden veroordeeld, deze op weinig steun zal kunnen rekenen 

van het Europees Hof. En dat is al zorgwekkend genoeg. 
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9. Conclusie 

 

Hoewel de European Centre for Law & Justice een petitie hield voor de doorverwijzing van 

de zaak E.S. naar de Grand Chamber heeft het Europees Hof dit verzoek niet alleen 

afgewezen, maar de zaak E.S. ook nog eens benoemd tot “key case".96 De veroordeling 

van Sabaditsch-Wolff is daarmee definitief. 

 

Als er een conclusie getrokken kan worden uit de zaak E.S. is het wel dat er een cultuur 

van angst heerst, een angst voor wat er gebeurt bij te weinig regulatie van het publieke 

debat. Men vreest voor het publieke debat in haar meest robuuste, grillige vorm. Om 

deze angst te beteugelen wordt van het recht een instrument gemaakt om het publieke 

debat in de juiste banen te leiden. Het recht op vrijheid van expressie dreigt zo een 

levenloos recht te worden, een vrijheid waar men in formele zin achter staat, maar waar 

men voor huivert wanneer het riskant begint te worden.  

In de “joint dissenting opinion” van de rechters Costa, Cabral Barreto en Jungwiert van 

de zaak İ.A. voorzagen zij deze tendens. Zij waarschuwden dat de befaamde spreuk van 

Handyside, dat de vrijheid van expressie ook ziet op ideeën die “offend, shock or disturb”, 

geen “incantatory or ritual phrase” moest worden. De zaak E.S. toont aan dat dit 

doemscenario werkelijkheid is geworden. 

 

 De achterliggende idealen van de democratie, die onze vrijheid moeten verwezenlijken, 

dreigen abstracte begrippen te worden, die slechts in de abstractie verdedigd worden. “Ik 

sta achter de vrijheid van meningsuiting” is een loze spreuk geworden, het is daarom ook 

veelzeggend dat die spreuk dikwijls gevolgd wordt door een “maar...”. Salman Rushdie 

omschreef dit treffend als de “but-brigade”.97 Men zegt te geloven in de uitingsvrijheid, 

maar verbindt hier tegelijkertijd allerlei voorwaarden aan, waardoor er van die vrijheid 

niet meer zoveel overblijft.  

Er wordt gestreefd naar een synthese van enerzijds de vrijheid, anderzijds de orde, het 

willen bedwingen van de chaos. Hoewel een dergelijke synthese in de abstractie te 

bereiken is, zal in de realiteit het zwaartepunt liggen bij het een of het ander. 

Er is moed voor nodig om de precaire situatie van de democratie en haar vrijheden aan 

te durven. Het probleem is niet dat we bang zijn voor een ongereguleerd en robuust 

debat, die angst is misschien zelfs terecht. Het probleem is dat we het uit de weg willen 

gaan. Het is pure lafheid de publieke discussie te willen onderdrukken. Wanneer we de 

 
96 Te vinden op: https://eclj.org/free-speech/echr/blaspheme-contre-mahomet--la-cedh-rejette-la-demande-de-reexamen 
97 In een speech aan de universiteit van Vermont zei Salman Rushdie, naar aanleiding van de aanslag op Charlie Hebdo, het 
volgende: And now, the moment somebody says, “yes I believe in free speech…but,” I stop listening. You know: "I believe in free speech, but 
people should behave themselves." "I believe in free speech, but we shouldn't upset anybody." "I believe in free speech but let us not go too far.” Te 
vinden op: https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=q9cYuQonbXs  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=q9cYuQonbXs
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gevolgen van de vrijheid van expressie uit de weg gaan, dan gaan we de democratie uit de 

weg, dan hebben we aangetoond dat we de vrijheid die de democratie ons hoort te 

bieden niet aandurven.  
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