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Voorwoord

Na negenjaar de Handelingen van de Eerste en Tweede Kamer te hebben
doorgespit en bevindingen hieromtrent te hebben vastgelegd, is het moment
daar de laatste hand aan dit werkstuk te leggen en aldus het voorwoord
te schrijven. In dit voorwoord wens ik m' n dank te betuigen aan de mensen
die direct of indirect hebben bijgedragen aan de totstandkoming van het
proefschrift .

In mijn dank betrek ik allereerst mijn broer Wim, die aan de wieg van dit
proefschrift heeft gestaan. Een opmerking zijnerzijds heeft mij ertoe
bewogen stappen te ondernemen om met mijn belangstelling voor uitingen
van christelijke afgevaardigden in het parlement, iets te gaan doen.

Zeer erkentelijk ben ik mijn promotor Prof. rnr. A.K. Koekkoek voor zijn
waardevolle adviezen en zijn onnavolgbare nauwkeurigheid die hij in al
die jaren aan de dag heeft gelegd. Bovendien dank ik hem voor zijn moed
om na een schriftelijk verzoek van mijn kant, medewerking te verlenen
aan de totstandkoming van het onderhavige werkstuk dat niet op de normale
manier, dat wil zeggen niet in dienstverband, is geschreven. De wijze
waarop hij mij heeft begeleid, de vrijheid die hij mij daarbij heeft gegeven
niet alleen op het gebied van de inhoud maar ook met betrekking tot het
tempo waarin het proefschrift is geproduceerd, heb ik als zeer prettig
ervaren.

Een woord van dank is voorts op z'n plaats voor Annemiek Dikmans, Petra
Ligtenberg en Henk op den Brouw, die hun welwillende medewerking
hebben verleend op het 'type- en computerfront'. Op dit gebied gaat
bovendien mijn dank uit naar Hans Peters die, hoe onbegrijpelijk ook, nog
steeds niet onder zijn bureau duikt als ondergetekende 'computerchaoot'
weer eens langskomt.

Tot slot wil ik mijn dank uitspreken aan rnijn familie en vrienden die
belangstelling hebben getoond voor de voortgang van dit project en wens
ik in het bijzonder drie mensen te bedanken zonder wie dit werkstuk zeer
zeker het daglicht niet gezien zou hebben. Het betreft hier allereerst rnijn
ouders die me zolang ik me kan herinneren hebben gestimuleerd en altijd,
ondanks veelal drukke werkzaamheden, aandacht hebben getoond voor
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Voorwoord

datgene waar ik mee bezig was. Daarenboven gaat deze bijzondere dank
uit naar Peter, die me op de juiste momenten aan bet werk heeft gezet door
onder andere rnijn enthousiasme te temperen voor alles wat met kantklosssen
te maken heeft en door me getuige te laten zijn van zijn eigen planmatige
aanpak en ijzeren zelfdiscipline. Zonder zijn inzet en zijn bereidwi11ligbeid
mij tbuis te vervangen, zou het voor mij onmogelijk geweest zijn dit
proefschrift te schrijven.

Het past mij op deze plaats eveneens mijn dochter Hannah te bedanken.
Hoewel zij zich er niet van bewust is geweest, heeft zij door haar rustige
en makkelijke aard mij in staat gesteld veel thuis te werken.

Tilburg, oktober 1994

Wiilemien Kort-van Welzen
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HOOFDSTUK 1

Inleiding

Deze studie is ontstaan uit algemene belangstelling voor de argumentatie
die christelijke kamerleden bezigen in het parlement en met name de
ontwikkeling die deze argumentatie heeft doorgemaakt. Het is de moeite
waard na te gaan hoe christelijke kamerleden hun levensovertuiging laten
doorklinken in hun politieke stellingname in de kamers. Uit belangstelling
voor grondrechten is ervoor gekozen de argumentatie van christelijke
kamerleden te bestuderen die zij hebben gegeven in verband met het
grondrecht van de vrijheid van meningsuiting. Ook al is de onderlinge
rangschikking van de vrijheden aan subjectieve waardering onderhevig,
dit neemt niet weg dat de vrijheid van meningsuiting tot de belangrijkste
grondrechten behoort. Veel is er dientengevolge al geschreven over dit
grondrecht, 'de hoeksteen van het demokratisch rechtsbestel".' Uit
bovenstaande moge duidelijk zijn dat de onderhavige studie zich onderscheidt
van de meeste andere publikaties op dit gebied doordat de jurisprudentie
rond de vrijheid van meningsuiting? niet aan bod komt en bovendien de
staatsrechtelijke regeling van de vrijheid van meningsuiting' niet centraal
staat. Essentieel voor dit onderzoek is de houding van christelijke
kamerleden tegenover de vrijheid van meningsuiting indien wetgeving in
verband met deze vrijheid of kwesties rondom deze vrijheid in de kamers
behandeld worden. Van belang is hoe de overtuiging van christelijke
kamerleden dat de staat in wetgeving en bestuur Gods wet (het Evangelie)
tot richtsnoer dient te nemen," gestalte krijgt in hun politiek handelen als
de vrijheid van meningsuiting in het geding is. Op welke manier laten
katholieke kamerleden de katholieke visie dat de grenzendie het staatsgezag
ten opzichte van het individu in acht moet nemen, opgesloten liggen in de

1 P.l. Boon, Zonder voorafgaand veri of, Nijmegen 1988, p. 6.
2 Zie onder andere: S. Zwemstra, Bescherming van uitingsrechten door administratieve rechters,

Zwolle 1992.
3 Zie onder andere: 1.M. de Meij, Uitingsvrijheid, Amsterdam 1989.
4 Zie voorde visie van KYP, ARP, CHU en CDA op de rol van de staat G.l.M. van Wissen,

De christen-democratische visie op de rol van de staat in het sociaal-economisch leven,
Amsterdam 1982, p. 4-29, 91-105, 145-149,224-237,257-273,299-313,430-451.
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Hoofdstuk 1

natuurlijke orde van het geschapene, zoais neergelegd in de rede Gods,5
tot uiting komen ais de vrijheid van meningsuiting ter sprake komt? En
hoe vullen protestantse kamerleden met betrekking tot onderwerpen die
de vrijheid van meningsuiting raken de taak van de overheid in die in artikel
36 van de Nederlandse GeloofsbeIijdenis, vastgesteld op de Dordtse Synode
van 1619, wordt verwoord? Genoemd artikel geeft onder andere weer dat
God koningen, prinsen en overheden verordend heeft, willende dat:

'de wereld geregeerd worde door wetten en politien, opdat de ongebondenheid
der mensen bedwongen worde, en het alles met goede ordinantie onder de
mensen toega. Tot dat einde heeft Hij de Overheid het zwaard in handen gegeven
tot straf der bozen en bescberming der vromen. En hun ambt is, niet aileen
acht te nemen en te waken over de Politie, maar ook de hand te houden aan
den heiligen Kerkedienst; om te weren en uit te roeien aIle afgoderij, en valsen
godsdienst, om het rijk des antichrists te gronde te werpen, en het Koninkrijk
van Jezus Christus te doen vorderen; het Woord des Evangelies overal te doen
prediken, opdat God van een iegelijk geeerd en gediend worde, gelijk Hij in
zijn Woord gebiedt. ,6

Hoe gaan christelijke kamerieden om met het dilemma van het spanningsveld
tussen aan de ene kant de vrijheid van meningsuiting die christenen voor
zichzelf wensen onder andere omdat het geloof tot spreken dwingt en aan
de andere kant de vrijheid van meningsuiting voor andersdenkenden die
uitingen oplevert waartegen zij zichzelf en/of de staat geroepen achten op
een bepaalde manier op te treden. Lossen zij dit netelige vraagstuk op door
met De Savornin Lohman van mening te zijn dat het in de eerste plaats
'de christen is die geroepen wordt voor de drukpersvrijheid te strijden'?
Stemmen christelijke kamerleden in en Iaten zij in de kamers uitkomen dat
'de vrijheid die men zelf nimmer prijs mag geven aan allen behoort te
worden toegekend' of leggen zij de nadruk op het tegengaan van ongewenste
uitingen??

Bij de behandeling van bovenstaande vragen wordt onder christelijke
kamerleden verstaan: kamerleden die ais vertegenwoordigers van een
christelijke partij optreden en, in de peri ode waarin van partijvorming niet
gesproken kan worden, kamerleden die in de literatuur gezien worden als
rooms-katholieken of antirevolutionairen en kamerleden die in hun

5 J.H.P.M. van der Grinten, Verspreide opstellen, Nijmegen 1934, p. 91.
6 De passage 'om te weren (... ) te werpen' is in 1905 door de Generale Synode der

Gereformeerde Kerken geschrapt.
7 A.F. de Savomin Lohman, Onze Constitutie, Utrecht 1901, p. 314-317.
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Inleiding

redevoeringen met betrekking tot de vrijheid van meningsuiting zelf
aangeven dat zij vanuit hun godsdienstige overtuiging tot een bepaalde visie
komen.

am inzicht te krijgen in de houding van christelijke kamerleden zijn
de Handelingen van de Eerste en Tweede Kamer bestudeerd. Opmerkingen
en verhandelingen van karnerleden buiten het parlement zijn buiten
beschouwing gelaten. Bovendien worden redevoeringen van afgevaardigden
van christelijke partijen die maar een klein aantal jaren in de kamer(s)
aanwezig zijn niet behandeld (bijvoorbeeld de Christen- Democratische Partij,
de Rooms-Katholieke Volkspartij) omdat van een ontwikkeling van houding
nauwelijks sprake kan zijn. De redevoeringen van deze kamerleden komen
aIleen aan bod indien dit wenselijk is met het oog op de visie van
afgevaardigden van de christeIijke partijen die weI van belang zijn voor
dit onderzoek (ARP, CHU, RKSP, KVP, SGP, GPV, CDA). Opmerkingen
van karnerleden staan immers niet op zichzeIf, zij zijn vaak een reactie op
een betoog van een ander kameriid en/of op voorstellen van de zijde van
de regering. am de inhoud van redevoeringen op juiste waarde te schatten
is het noodzakelijk de uitspraken van christelijke kamerleden te behandelen
binnen de context waarin zij gedaan zijn. Opvattingen van andere dan
christeIijke kamerleden (liberalen, sociaal-democraten, communisten) en
van ministers zullen dientengevolge eveneens regelmatig worden weergege-
ven.

De keuze van te behandelen onderwerpen is, behaive daar waar het
belangrijke wijzigingen van de Grondwet betreft, gemaakt op basis van
informatie uit de Handelingen van de Eerste en Tweede Karner. Indien een
of meer karnerleden de vrijheid van meningsuiting duidelijk ter sprake
brengen bij behandeling van bepaaide wetgeving of bepaaide kwesties, is
overgegaan tot nadere bestudering van opvattingen van christelijke
kamerieden over het betreffende onderwerp. Dit levert pariementair
onderzoek op van wetgeving en van kwesties in verband met de volgende
onderwerpen: belediging, het zegelrecht, de drukpers in Nederlands-Indie,
subsidie van drarnatische kunst, weigering van goedkeuring van statuten,
het bioscoopwezen, de radio en televisie, Godslastering, zuivering van de
pers. Tevens wordt een onderwerp behandeld dat ook tot het terrein van
de vrijheid van godsdienst gerekend kan worden; namelijk de discussies
rond artikel 177 van de Indische Staatsregeling betreffende toelating van
zendelingen in Nederlands-Indie (5.8). De kwestie laat zien dat het bereik
van het ene grondrecht dat van een ander kan overlappen.

De opvattingen van christelijke karnerleden worden nagegaan van 1815
tot 1983; in 1815 wordt de vrijheid van drukpers in de Grondwet opgenomen
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Hoofdstuk 1

(artikel 225) en in 1983 vindt de laatste wijziging van het drukpersartikel
plaats (artikel 7). De genoemde periode is verdeeld in vijf tijdvakken.
Hoofdstuk 2 omvat de periode 1815-1848, met andere woorden de periode
vanaf de opname van een drukpersartikel in de Grondwet tot aan de
belangrijke grondwetswijziging van 1848, die onder meer de grondslag
legt voor ons parlementaire regeringsstelsel. Inhoofdstuk 3 wordt het tijdvak
van 1848-1887 behandeld. Opnieuw vormt een belangrijke grondwetswijzi-
ging (wijziging van het kiesrecht) het einde van een te behandelen periode,
zij het dat deze grondwetswijziging het drukpersartikel ongemoeid laat,
Tegen het einde van deze periode worden de eerste politieke partijen
opgericht, te beginnen met de ARP in 1879. Voor het tijdvak 1887-1917,
dat in hoofdstuk 4 aan de orde komt, is 1917 als einde gekozen omdat in
dit jaar met de grondwetswijziging een belangrijke herziening van het
kiesrecht plaatsvindt, waardoor ons politieke stelsel wordt gedemocratiseerd.
Het tijdvak 1917-1940, dat in hoofdstuk 5 wordt behandeld, eindigt in 1940,
vanzelfsprekend omdat tijdens de Tweede Wereldoorlog de Staten-Generaal
niet bijeen konden komen. De laatste periode omvat het tijdvak 1945-1983.
Het onderzoek eindigt met het jaar waarin een opvallende wijziging van
het drukpersartikel er voor zorgt dat het artikel niet meer alleen drukpersarti-
kel is.

In elk hoofdstuk wordt in de eerste paragraaf aangegeven welke
kabinetten tijdens de te bespreken onderwerpen optreden en worden
opmerkelijke wijzigingen van de politieke samenstelling van de kamers
summier vermeld, evenals de ontwikkeling van de partij- en fractievorming
en van de verhouding tussen partij en fractie. De visies van de christelijke
partijen over zaken die de vrijheid van meningsuiting betreffen zoals deze
in beginselprogramma's en aanverwante stukken tot uitdrukking komen,
worden om de uitspraken in Eerste en Tweede Kamer ook in dit kader te
kunnen bezien in de tweede paragraafvan ieder hoofdstuk beschreven. Nadat
vervolgens de beschouwingen in Eerste en Tweede Kamer voor het voetlicht
zijn gebracht, worden in de laatste paragraaf van ieder hoofdstuk de
bevindingen samengevat en wordt het verband, voor zover aanwezig, gelegd
tussen de partijprogramma' s en de uitspraken van christeIijke kamerleden.
In het laatste hoofdstuk van deze studie wordt getracht de vragen die in
deze inleiding zijn gesteld te beantwoorden.
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HOOFDSTUK 2

Beraadslagingen in de Staten-Generaal over de vrijheid
van meningsuiting in de periode 1815-1848

§ 1 Inleiding

Tijdens het bewind van koning Willem I (van 1813 tot 1840) en dat van
koning Willem II (van 1840 tot 1849) hebben de Staten-Generaal niet zo
vee] in te brengen. De Koning, die ingevolge artikel 105 van de Grondwet
van 1815 samen met de Staten-Generaal de wetgevende macht uitoefent,
trekt elke bevoegdheid die niet door de Grondwet aan een ander orgaan
wordt toegekend, naar zich toe. Koning Willem I, die zijn ministers'
uitsluitend als adviseurs beschouwt en zichzelf als verantwoordelijk, besluit
zoveel mogelijk buiten de Staten-Generaal om, zodat sprake is van een
'besluitenregering'. De Staten-Generaal tonen zich bovendien zeer volgzaam
en stemmen in 1818 zelfs in met een wet die bij voorbaat straf stelt op de
niet-naleving van de reglementen die van's koningswege uitgevaardigd
worden.? Vrije meningsuiting is in het parlement in deze tijd daarenboven
niet altijd mogelijk zonder nadelige gevolgen. In 1821 worden acht leden
van de Staten-Generaal ontslagen als kamerheer wegens agitatie tegen de
financiele wet. 3 In 1840, met de grondwetswijziging die noodzakelijk is
door het feit dat Belgie zich heeft losgemaakt van het Koninkrijk, vindt
enige beperking plaats van de macht van de Koning. Door invoering van
de strafrechtelijke ministeriele verantwoordelijkheid worden ministers
verantwoordelijk voor eigen daden en voor handelingen van de Koning
waardoor de Grondwet of gewone wetten worden geschonden. Voortaan
moeten alle koninklijke besluiten door een minister mede ondertekend
worden en de Koning kan geen beslissingen meer buiten zijn ministers om
nemen. Koning Willem I vindt dit te ver gaan en hij treedt af voor de
grondwetswijziging tot stand is gekomen. Willem II toont zich vooral op

Waarvan minister Van Maanen, die geheel afkerig is van het rnotiveren van besluiten, de
voornaarnste is.

2 P.I. Oud, Staatkundige vorrngeving in Nederland I, We druk bewerkt door J. Bosrnans,
Assen 1990, p.3.

3 J.H.J.M. Witlox, De Katholieke Staatspartij in haar oorsprong en ontwikkeling geschetst
I, s-Hertogenbosch 1919, p. 75.
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Hoofdstuk 2

het gebied van het onderwijs en op het gebied van de kerk meer dan zijn
vader een voorstander van een vrijer regiem, maar wil toch evenals zijn
vader zelf regeren. De Koning beslist wat in de ministerraad besproken
wordt en er vindt regelmatig kabinetsraad met de Koning als voorzitter
plaats."

Tot 1848 beschikt de Tweede Kamer nog niet over het recht van
arnendement, het recht van interpellatie en over het recht van enquete. De
leden worden gekozen door de provinciale staten, die door standen
(ridderschappen, steden en landeigenaren) worden sarnengesteld. De leden
vande Eerste Kamer, die in 1815 onder invloed van de Belgen wordt inge-
voerd, worden door de Koning voor het leven benoemd en gekozen uit hen
die door geboorte, vermogen of verdi ensten voor de staat tot de 'aanzienlijk-
sten' behoren. De Eerste Kamer, ook weI 'menagerie du roi' genoemd,
wordt in deze peri ode niet zozeer gezien als een vertegenwoordigster van
het yolk maar eerder als een verlengstuk van de vorstelijke macht, als een
bolwerk voor de troon (bolwerktheorie), waardoor Eerste en Tweede Kamer
meer tegenover dan naast elkaar staan.' In tegenstelling tot de vergaderingen
van de Tweede Kamer zijn de vergaderingen van de Eerste Kamer tot 1848
niet openbaar.

In de hierboven aangegeven peri ode zijn politieke partijen nog niet ge-
vormd. Er zijn verschi11ende factoren aan te geven die in Nederland de
opkomst van politieke partijen in de weg hebben gestaan. A11ereerst heerst
er na 1813 bij de bevolking en in de in de landspolitiek toonaangevende
kringen een zekere politieke passiviteit door het grote vertrouwen dat men
heeft in het instituut van de constitutionele monarchie en is men bevreesd
voor schadelijke gevolgen van het opkomen van partijschappen voor de
nationale eenheid. Bovendien moet erop gewezen worden dat de invloed
van de bevolking op het beleid slechts voorbehouden is aan een kleine
bovenlaag, die weinig ziet in stelselmatig politiek opponeren tegen de
regering en de harmonieuze overlegstructuur in de karners en in de
verhouding met de regering wil behouden. Ook het trauma van de Belgische
afscheiding, het ontbreken van de ministeriele verantwoordelijkheid, het
repressieve regime dat geldt ten aanzien van de oprichting van verenigingen,
de slechte economische toestand van het land na 1840 en de slechte indruk
die men alom heeft van 'partijschappen' en 'facties' zorgen er voor dat

4 P.J. Oud, Staatkundige vormgeving in Nederland I, lOe druk bewerkt door J. Bosmans,
Assen 1990, p. 8-13.

5 J.T. de Ruwe, De Eerste Kamer der Staten-Generaal, Nijmegen 1957, p. 1-4.
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De periode 1815-1848

Nederland in de periode 1815-1848 geen politieke partijen kent." WeI
bestaat er vanaf 1842 een conservatieve kamerc1ub en bestaat er sinds 1844
een zekere band tussen de voornaamste liberalen in de Tweede Kamer.
Zonder deze partijvorming en zonder christelijke kamerc1ubs is het niet
zo goed mogelijk aan te geven in boeverre een kamerlid is aan te merken
als christelijk kamerlid. Om toch enigszins na te kunnen gaan wat de
opvattingen ten aanzien van de vrijheid van drukpers van christelijke
kamerleden in deze periode zijn, worden in dit boofdstuk vooral redevoerin-
gen van kamerleden met uitgesproken godsdienstige opvattingen en van
kamerleden die als christelijk in de literatuur te boek staan, bestudeerd.
De afwezigheid van partijvorming zorgt er eveneens voor dat partijprogram-
rna's niet besproken kunnen worden. Daarom zullen in dit hoofdstuk in
paragraaf 2 stromingen en groeperingen die in de samenleving en in de
Staten-Generaal aanwezig zijn belicbt worden. Hierna zal worden stilgestaan
bij de beraadslagingen in de Staten-Generaal over onderwerpen die
uitspraken van kamerleden opleveren in verband met de vrijbeid van
drukpers. Aan de orde komen allereerst inparagraaj 3 de Grondwet van
1815 en inparagraaf 4 de Wet omtrent belediging van vreemde mogendhe-
den. Hierna wordt in paragraaf 5 aandacht besteed aan 'de Reglementen
van krijgstucbt of discipline voor het krijgsvolk te water en te lande'.
Hoewel over deze reglementen nauwelijks wordt gedebatteerd, worden deze
tocb behandeld omdat de reglementen in latere perioden wel interessante
uitspraken, die van belang zijn voor de ontwikkeling van de opvattingen
van christelijke afgevaardigden over de vrijbeid van drukpers (meningsui-
ting), opleveren. Daarna worden in paragraaf 6 besproken Wetten ter
beteugeling van onrust en kwaadwilligheid, in paragraaf 7 de Grondwet
van 1840, in paragraaf 8 bet zegelrecht en volgt in paragraaf 9 een
samenvatting. Helaas zullen de opvattingen van Eerste-Kamerleden in dit
boofdstuk slechts summier behandeld worden. Zoals al eerder vermeld zijn
de vergaderingen van deze kamer niet openbaar en zijn de eventueel
gevoerde discussies nauwelijks terug te vinden in de Handelingen van de
Staten-Generaal.

6 I.A.O. Eskes, Het Nederlandse beeld van politieke partijen tussen 1813 en 1848, Jaarboek
Documentatiecentrum Nederlandse Poltieke partijen 1991, p. 64-78.
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§ 2 Ricbtingen en stromingen

Inde periode 1815-1848 wensen de meeste Tweede-Kamerleden op te treden
als onafhankelijke politici en zijn veel Tweede-Kamerleden afkerig van
partij- of fractiedwang. Dit neemt niet weg dat er omstreeks 1844 in de
Tweede Kamer verschillende hoofdgroeperingen zijn waar te nemen,
namelijk de conservatieven, de conservatief-liberalen en de liberalen. De
conservatieven zijn voor handhaving van bet bestaande bestel en wens en
dientengevolge geen al te ingrijpende herzieningen van de grondwet. Zij
moeten vooral gezocht worden in adellijke en oud-regentengeslachten en
in families van hoge ambtenaren.? Het liberalisme vindt zijn aanhangers
vooral onder welgestelde boeren, intellectuelen en beoefenaars van vrije
beroepen. Zij staan fundamentele ingrijpende grondwetsherziening en
hiermee wijziging van het bestaande politieke bestel voor. 8 In 1846 zijn
het de liberalen die tot een zekere partijvorming overgaan. In januari van
dat jaar wordt door hen de 'Amstelsocieteit' gesticht, die bij de Amsterdam-
se stedelijke verkiezingen van 1846 en 1847 op zal treden als liberale
kiesvereniging.? De conservatief-liberalen zijn evenals de conservatieven
tegen partijvorming. Zij zijn voor een grondwet die mogelijkheden biedt
tot geleidelijke aanpassing en veranderingen. Het is overigens niet altijd
even duidelijk welke kamerleden tot deze middengroep beboren, omdat
vooral de conservatieven en de conservatief-liberalen geen gesloten formaties
vormen en deze groeperingen als bet ware vloeiend in elkaar overlopen. 10

Binnen elk van de bovengenoemde hoofdgroeperingen, maar vooral
binnen de conservatieve groepering, bevinden zich de zogenaamde groot-
protestanten. De groot-protestanten kenmerken zich door hun fel antikatholi-
cisme. Zij zien Nederland bedreigd door drie gevaren: het ultraliberale,
het ultragereformeerde en het ultraroomse gevaar. Radicale liberal en en
precieze gereformeerden zijn gevaarlijk omdat zij moeten worden beschouwd
als handlangers van het rooms-katholicisme. In de jaren veertig worden
verschillende antipapistische 'geheime' genootschappen en bladen opgericht
om de dreigende gevaren te lijf te kunnen gaan. Dit antikatholicisme kan
onder andere verklaard worden door de in hervormde kring toonaangevende
Groninger richting," met als voornaamste theoloog Hofstede de Groot.
De Groninger richting wenst een verbinding te leggen tussen het godsdien-

7 J.C. Boogman, Rondom 1848, Haarlem 1978, p. 28.
8 J.C. Boogman, Rondom 1848, Haarlem 1978, p. 30.
9 J.C. Boogman, Rondom 1848, Haarlem 1978, p. 47, 48.
10 J.C. Boogman, Rondom 1848, Haarlem 1978, p. 28,29.
11 J.C. Boogman, Rondom 1848, Haarlem 1978, p. 35-40.
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stig gevoel als bron van het geloofsleven en een kritisch onderzoek van
de Bijbel en de kerkgeschiedenis. Hierbij verwerpt deze richting onder
andere de leer van de Drieeenheid en wenst zij Jezus Christus niet te zien
als de verzoener voor de zonden van de mens, maar ziet zij Hem eerder
als de openbaring van een door God gewild mensbeeld. Discussie over de
theologie, onder andere die van de Groninger richting, en de organisatie-
structuur van de Nederlands-Hervormde Kerk leidt tot het ontstaan van
verschillende richtingen binnen deze kerk. In 1834 maakt een groep zich
los van de kerk nadat de synode ds. H. de Cock te Ulrum uit het ambt heeft
gezet en deze met z'n kerkeraadsleden de 'Acte van Afscheiding of
Wederkering' heeft opgesteld. Andere gemeenten volgen De Cock en in
1869 verenigen de afgescheidenen zich onder de naam Christelijk
Gereformeerde Kerken. Een beweging die ook stelling neemt tegen de
gematigd-modemeGroninger richtingen sympathieuit voor de Afscheiding,
maar deze overigens weI te ver vindt gaan, is 'Het Revell'. In deze
beweging staande persoonlijke belevingvan het christendom en de klassieke
belijdenisgeschriften centraal. Groen van Prinsterer geeft de denkbeelden
van deze beweging op politiek terrein vorm. Hij neemt stelling tegen
liberalen en conservatieven, die hun opvattingen volgens hem baseren op
de onder invIoed van de Franse Revolutie ontwikkelde beginselen van
volkssoevereiniteit. Groen van Prinsterer bepleit zelf terugkeer naar
orthodox-protestantse beginseIen, op basis van de soevereiniteit van God.
Hij noemt zich dan ook antirevolutionair en bovendien christeIijk historisch
omdat naar zijn idee in de Bijbel en in de geschiedenis van Nederland als
protestantse natie de beginselen liggen waarop hij politiek wenst te bedrij-
yen. Groen van Prinsterer, die pas in 1840 in het parlement dat wil zeggen
in de Dubbele Kamer die de grondwetswijziging in verband met de
afscheiding van Belgie behandelt, verschijnt, gaat zelf niet over tot par-
tijvorming, hoewel hij de noodzaak ervan weI erkent. 12

§ 3 De Grondwet van 181513

In de Grondwet van 181414 komt nog geen artikel over drukpersvrijheid
voor. Het recht van drukpersvrijheid wordt wel, nog voor de Grondwet
is aangenomen, vastgelegd in een Soeverein besluit. Met dit besluit van

12 H. van Spanning, De Christelijk-Historische Unie, Leiden 1988, p. 1-3.
13 Zie onder andere: E. Diemer, Vrijheid van drukpers, Rotterdam 1937, p. 75-78; H.T.

Co1enbrander, Ontstaan der Grondwet II, 's-Gravenhage 1909.
14 Stb. 1814, 44.
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24 januari 181415 worden de Franse wetten en reglementen aangaande
boekdrukkerij en boekhandel, die een strekking hadden de drukpers aan
censuur te onderwerpen, afgeschaft als zijnde onder andere 'ten eenemale
strijdig met de liberale denkwijze, waarop elk regtgeaard Nederlander den
hoogsten prijs stelt'.

In 1815 wordt, tijdens de vergadering van 26 juni van de Commissie
totherziening der Grondwet, 16 door de BeIgLeclerc voorgesteld een artikel
over drukpersvrijheid in de Grondwet op te nemen. 17 Binnen de comrnissie,
die onder voorzitterschap van G.K. van Hogendorp staat en uit 24 personen
(12 niet-roomskatholieke Noord-nederlanders en 12 Belgen, met opzet zo
gekozen dat het klerikale element in de minderheid is18) bestaat, krijgt
Leclerc vooral bijval van de Belgen Holvoet, Dotrenge, De Coninck en
Van Aerschot. Deze Belgen, allen door Witlox in 'De Katholieke
Staatspartij' bestempeld als antiklerikaal, vinden dat het beginsel van
drukpersvrijheid in de Constitutie gesteld moet worden om vernietiging
van het beginsel door wetten te verhinderen. Het argument dat een
drukpersartikel niet nuttig is als deze vrijheid al bestaat vinden zij niet
toepasselijk voor de Zuidelijke Nederlanden, want daar heeft nooit
drukpersvrijheidbestaan, integendeeler is altijd sprake geweest van censuur.
In de Zuidelijke Nederlanden zal dan ook het opnemen van het drukpersarti-
kel 'gerustheid' en 'aangenaamheid' geven." Er wordt niet uitgebreid
gedebatteerd in de commissie over het weI of niet opnemen van het
drukpersartikel in het ontwerp tot herziening van de Grondwet. WeI besluit
de commissie op 27 juni 181520 tot opneming van het artikel in haar
ontwerp, dat op 13 juli 1815 aan de Koning wordt uitgebracht." Zeven
commissieleden,waaronder twee rooms-katholiekeBelgen (nl. De Thiennes,
De Mean), de conservatieve Noordnederlander Mollerus en de Noordbra-
bantse protestant Van der Dussen, hebben zich tegen opneming van het
drukpersartikel in het ontwerp uitgesproken. De Mean vindt het genoeg
als bepaald wordt dat er geen prealabele censuur zal zijn en acht het
voorgestelde artikel te uitgebreid. De commissie geeft een viertal gronden
aan om tot opneming van een drukpersartikel in de Grondwet over te

15 Stb. 1814, 17.
16 Ingesteld bij kb van 22 april 1815 (Bijv. Stb. 30).
17 H.T. Colenbrander, Ontstaan der Grondwet Il, 's-Gravenhage 1909, p. 469.
18 H.T. Colenbrander, Ontstaan der Grondwet II, 's-Gravenhage 1909, p. LXXIV, 71, 72.
19 H.T. Colenbrander, Ontstaan der Grondwet II, 's-Gravenhage 1909, p. 474, 477, 478.
20 H.T. Colenbrander, Ontstaan der Grondwet II, 's-Gravenhage 1909, p. 478.
21 Bijvoorbeeld Stb. 1815, 2173.
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gaan." Allereerst stelt zij dat vrijheid van drukpers een der eerste
behoeften is van een liberale regering. Zo'n regering heeft er geen moeite
mee haar handelingen aan bet publiek oordeel te onderwerpen, integendeel
zij wenst op de hoogte te worden gehouden van bestaande rnisstanden, die
zonder deze vrijbeid wellicht minder aan het licht zouden komen. Voorts
bestaat er geen vrees tot misbruik van deze vrijbeid want schrijver, of
drukker en uitgever van een geschrift zijn verantwoordelijk voor de inhoud
van een werk. Een derde grond die de commissie aangeeft is dat koning
Willem I zo zeer van bovenstaande gronden overtuigd is dat bet besluit
van 24 januari 1814 en een soortgelijk besluit in Belgic al bepalen betgeen
men nu in de Grondwet wenst op te nemen. Ook vindt de commissie het
feit dat in Belgic voorbeen altijd censuur beeft bestaan een reden te meer
om bet beginsel van vrijheid van drukpers in de Constitutie op te nemen.

Uit de Handelingen van de Staten-Generaal blijkt niet of door de leden
van de Staten-Generaal of door de Belgische notabelen gedebatteerd is over
opneming van een drukpersartikel in de Constitutie. WeI is in de Handelin-
gen der Staten-Generaal bet rapport van de Commissie van de leden van
de Staten-Generaal, in wier handen het ontwerp van de Grondwet is gesteld
'om consideratie en advies', te vinden, dat ecbter geen opvattingen ten
aanzien van artikel227 weergeeft, en wordt in de Handelingen aangegeven
dat na enige deliberatie bet ontwerp eenstemmig wordt aangenomen."

Hoewel het ontwerp van de nieuwe Grondwet niet de vereiste meerder-
heid verkrijgt, omdat een groot deel van de Belgische notabelen tegen het
ontwerp stemt," verklaart Willem Iop 24 augustus 1815 bet ontwerp voor
aangenomen."

Het artikel over de drukpers, opgenomen in het tiende boofdstuk 'Van
het Onderwijs en bet Armbestuur', Iuidt dan als voIgt:

'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, blij-
vende 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.' (art. 227)

22 H.T. Colenbrander, Ontstaan der Grondwet II, 's-Gravenhage 1909, p. 476.
23 Hand. Staten-Generaal 1814-1815, p. 6-8, 10.
24 G.W. Bannier, Grondwenen van Nederland, Zwolle 1936, p. 283.
25 Stb. 1815, 45.
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§ 4 Wet omtrent belediging van vreemde mogendheden

In september 1816 komt de drukpersvrijheid ter sprake naar aanleiding van
het Wetsontwerp tot beteugeling van de drukpers betrekkelijk vreemde mo-
gendheden. De bestaande criminele wetgeving biedt volgens de regering
te weinig mogelijkheden om belediging van buitenlandse regeringen en
staatshoofden in openbare geschriften tegen te gaan. Om vriendschappelijke
betrekkingen van Nederland met andere landen te kunnen onderhouden moet
misbruik van drukpers op dit punt tegengegaan worden. Tijdens de beraad-
slagingen over dit onderwerp laat de rooms-katholiek Van Sasse van IJsselt
weten voor het wetsontwerp te zullen stemmen aangezien de laatste tijd
in schandelijke schotschriften de grofste lastertaal gebezigd wordt met
betrekking tot 'erkende Monarchen'. De ornstandigheden eisen dat de
vrijheid van drukpers voorlopig ten aanzien van deze uitingen wordt
besnoeid." Ook kamerlid Snouck van Loosen twijfelt ruet aan de juistheid
van het voorgestelde wetsontwerp. De ontwerpers van de Grondwet hebben
niet voor niets het drukpersartikel onder het hoofdstuk van het onderwijs
gerangschikt. De bedoeling hiervan is duidelijk; de drukpers wordt geacht
te dienen als een doelmatig rniddel voor uitbreiding van kennis en voortgang
van verlichting. Meer staat de wet niet toe en hiermee is volgens dit
kamerlid het middel gegeven om alle losbandigheid in dezen te beteuge-
len." De rooms-katholieke Belg Gendebien benadert de materie geheel
anders. Hij gaat in zijn redevoering van het grondbeginsel uit dat de
gedachte en de spraak ons van God gegeven zijn om onze denkbeelden aan
anderen mee te delen, waarbij het schrift en de drukpers de vindingrijke
middelen hiertoe zijn. Met dit grondbeginsel in gedachten is in artikel 227
van de Grondwet, volgens hem, naast de drukpersvrijheid ook de
verantwoordelijkheid jegens de publieke orde en bijzondere personen
genoemd. Deze verantwoordelijkheid houdt in dat in een wet datgene
verboden wordt wat 'door de rede gewraakt, door de billijkheid veroordeeld
wordt'. Als een wet tot beteugeling van de drukpers binnen deze aangeduide
grenzen blijft dan wordt de vrijheid van drukpers in geen geval beperkt
en is de desbetreffende wet toegestaan. Hoewel Gendebien aangeeft dat
hij een wet die belediging en hoon van buitenlandse regeringen en
staatshoofden beteugelt noodzakelijk vindt, is niet uit zijn redevoering op
te maken of hij het onderhavige wetsvoorstel in overeenstemming acht met

26 Hand. II 1815-1816, p. 265, 266.
27 Hand. II 1815-1816, p. 266.
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zijn opvatting van toegestane wetgeving." Ook de gegevens in de
Handelingen van de Staten-Generaal werpen geen licht op het uiteindelijke
stemgedrag van Gendebien, want de namen van de 64 personen die voor
het wetsontwerp stemmen blijven onvermeld evenals de namen van de 4
mannen die tegen het wetsvoorstel stemmen." Nadat ook de Eerste Kamer
het wetsvoorstel heeft aangenomen" bereikt het wetsonwerp het Staatsblad
als de Wet van 28 september 1816, houdende bepalingen tot beteugeling
der drukpers betrekkelijk vreemde Mogendheden." In de artikelen 1 en
2 van deze wet worden als straffen op belediging van buitenlandse
regeringen en staatshoofen in openbare geschriften gesteld intrekking van
het drukkerspatent en geldboete van vijthonderd gulden of gevangenisstraf
van 6 maanden.

Op 3 februari 1818 biedt de regering in de Tweede Kamer opnieuw
een wetsontwerp aan dat belediging van vreemde mogendheden moet
tegengaan." Van regeringswege wordt gesteld dat de Wet van 28 septem-
ber 1816, niet in voldoende mate het misbruik van drukpersvrijheid kan
tegengaan. Er wordt voorgesteld schrijvers, drukkers, uitgevers of
verspreiders van werken en geschriften die beledigend zijn voor vreemde
mogendheden zwaarder te straffen. Tevens moet belediging van vertegen-
woordigers (ambassadeurs, ministers) van vreemde mogendheden strafbaar
gesteld worden en zullen zij die in geschriften de ingezetenen van een met
ons rijk bevriende staat tot onrust, oproerigheid of ongehoorzaamheid tegen
hun wettige overheden aanzetten, moe ten worden gestraft. De meerderheid
van de Tweede Kamer voelt niet veel voor verzwaring van belediging van
vreemde mogendheden. De bestaande wetgeving moet voldoende zijn om
dit misbruik van drukpers tegen te gaan, er is geen behoefte aan verzwaring
van straffen of uitbreiding van de bepalingen." Een voorstander van het
voorgestelde wetsontwerp is het kamerlid Kemper. Hij betoogt dat veel
dagbladschrijvers die door wetten van de Franse regering verhinderd worden
om in Frankrijk hun ongenoegen te uiten over de nieuwe toestand aldaar,
naar de Zuidelijke Nederlanden komen om daar openlijk opstand te
prediken. Het ingediende wetsvoorstel wil dit kwaad weren om zo weer
rust te krijgen in eigen land. De bepalingen van het voorstel zijn volgens
Kemper op geen enkele wijze te beschouwen als een inbreuk op de vrijheid

28 Hand. II 1815-1816, p. 264,265.
29 Hand. II 1815-1816, p. 269.
30 Hand. II 1815-1816, p. 272.
31 Stb. 1816, 51.
32 Bijl. Hand. II 1817-1818, p. 293-297.
33 Hand. II 1817-1818, p. 265-269.
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van drukpers, want er is tenslotte geen verlof nodig voor uitgave van een
geschrift. Daarentegen is het in het belang van orde en rust gevaarlijke
en honende geschriften strafbaar te stellen." Erg uitgebreid worden de
beraadslagingen over het ingediende wetsvoorstel in de Handelingen van
de Staten-Generaal niet weergegeven. Meerdere redevoeringen van
kamerleden worden zelfs in het geheel niet verrneld, 35 hetgeen bovenstaan-
de behandeling dan ook verre van volledig maakt. Overigens wordt weI
vermeld dat het Wetsontwerp, houdende strafbepalingen omtrent het
beledigen van vreemde Mogendheden, op 20 februari 1818 met 39 tegen
36 stemmen door de Tweede Kamer wordt verworpen."

§ 5 Wetten ter beteugeling van onrust en kwaadwilligheld"

Uit artikel 227 van de Grondwet blijkt dat preventieve censuur verboden
is en dat de mogelijkheid van repressieve bestraffing wordt opengelaten.
De bepalingen uit de Code Penal die de drukpersvrijheid beperken, blijven
op grond van het additionele artikel 2 van de Grondwet, waarin staat dat
de in werking zijnde wetten hun kracht behouden totdat daarin op andere
wijze voorzien zal zijn, dan ook gehandhaafd evenals de Wet van 10 april
en het besluit van 20 april 1815.

De Wet van 10 april 181538 heeft, evenals het besluit van 20 april
181539 in Belgic, ten doeI de beteugeling van onrust en kwaadwilligen.
am dit doel te bereiken worden onder andere strafbaar gesteld het uitgeven
van geschriften waarin men sympathie ten toon spreidt voor vreemde
overheersing en van geschriften waarmee men twist en wantrouwen onder
ingezetenen veroorzaakt. Overtreding van deze wet kan zelfs de doodstraf
opleveren en een bijzondere wijze van procederen zorgt er voor dat een
spoedigeexecutie van de straf mogelijk is. Deze wijze van procederen wordt
door de Wet van 6 maart 181840 onmogelijk gemaakt.

Een bekend voorbeeld van toepassing van de wetten van 1815 en 1818
vormt het proces tegen de priester J.B. Buelens, die veroordeeld wordt

34 Hand. II 1817-1818, p. 266-267.
35 Hand. II 1817-1818, p. 259, 260, 2263, 265, 269.
36 Hand. II 1817-1818, p. 272.
37 Zie onder andere: J.H.J.M. Witlox, De Katholieke Staatspartij in baar oorsprong en

ontwikkelinggescbetst I, 's-Hertogenboscb 1919, p. 170-174, 182-209; E. Diemer, Vrijbeid
van drukpers, Rotterdam 1937, p. 80-84.

38 Stb. 1815, 32.
39 Journal Officiel, 1815 no. 10.
40 Stb. 1818, 11.
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tot eenjaar gevangenisstrafwegens het plaatsen van een gedicht in het tijd-
schrift 'De Godsdienstvriend' .41 Ook in 1828 worden verschillende
schrijvers, drukkers en redacteurs veroordeeld, meestal vanwege hun kritiek
op de regering of op leden van de regering.?

De weerstand tegen de wetten neemt toe, vooral in het zuiden des lands
en in november 1828 doet het kamerlid De Brouckere een voorstel tot
intrekking van deze gelegenheidswetten. Hij betoogt hierbij dat de omstan-
digheden sinds 1815 gewijzigd zijn en dat de in deze wetten gestelde straffen
veel te hoog zijn als men bedenkt dat er geen daden bestraft worden maar
de pogingen en bedoelingen van geschriften. De meeste slachtoffers van
deze uitzonderingswetten zijn daarenboven veroordeeld omdat zij handelin-
gen van het bestuur beoordeeld hebben; deze eenzijdige vervolgingen zorgen
voor onrust en tweedracht in het land." Het voorstel van De Brouckere
zorgt, in tegenstelling tot de totstandkoming van de wetten destijds, voor
de nodige kamerdebatten. De Tweede Kamer is het er over eens dat de
wetten van 1815 en 1818 afgeschaft of vervangen moeten worden. Door
verschillende kamerleden wordt verkondigd dat de desbetreffende wetten
eigenlijk strijdig zijn met de Grondwet. De Belg De Secus geeft aan dat
de bepalingen van 1815 tot stand zijn gekomen voordat de Grondwet
afgekondigd werd en dat met de afkondiging van de Grondwet deze
bepalingen als afgeschaft moeten worden beschouwd. 44 Andere kamerleden
zijn het met de minister van Justitie, Van Maanen eens en stellen dat de
Grondwet in artikel 227 aan ieder het voorrecht geeft zonder voorafgaand
verlof gedachten en gevoelens door de drukpers te openbaren, maar dat
even uitdrukkeIijk wordt bepaald dat ieder voor hetgeen hij schrijft, drukt,
uitgeeft ofverspreidt verantwoordelijk blijft. Op grond van deze verantwoor-
delijkbeid naast de vrijheid kunnen de desbetreffende wetten niet in strijd
genoemd worden met de Grondwet, hoewel vervanging van de wetten zeker
wenselijk is. 45 Kamerlid Van Boelens huldigt in zijn redevoering de
drukpers als:

'een GoddeJijk geschenk, als het gezegend werktuig, om onder het menschdom
algemeene verlichting te verspreiden en steeds meer en meer te doen voortgaan,

41 E. Diemer, Vrijheid van drukpers, Rotterdam 1937, p. 79.
42 P. H. Albers, Geschiedenis van het herstel der Hierarchic in de NederJanden, 's-Gravenhage

1903-1904, p. 283.
43 Hand. 11 1828-1829, p. 52-57.
44 Hand. II 1828-1829, p. 57, 58.
45 Hand. II 1828-1829, p. 114.
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en zeker als de stellige waarborg, dat het eenmaal ontstoken licht nimmer weder
terug zal zinken in de donkere kimrnen van vroegere eeuwen. '

Hierbij beschouwt hij de vrijheid van drukpers zo ruim als de maatschappe-
lijke orde enigszins toelaat. Zoals de meerderheid van de Tweede Kamer
vindt hij afschaffing van de wetten nodig, maar acht hij dat alleen haalbaar
indien er een andere wet voor in de plaats komt. 46

Tijdens de debatten is er een duidelijke tegenstelling tussen rooms-
katholieke kamerleden enerzijds en protestantse kamerleden anderzijds.
Enkele rooms-katholieke kamerleden maken duidelijk dat de drukpers pas
te losbandig wordt gevonden daar waar handelingen van ministers of
ambtenaren beoordeeld worden. De Belg De Secus stelt in zijn redevoering,
evenals de Belgen De Stassart, De Gerlache en Surmont de Volsberghe,
dat de vervolgingen op grond van de wetten van 1815 en 1818 vooral gericht
zijn tegen de katholieke geestelijkheid." Op redevoeringen van katholieke
priesters wordt nauwkeurig toezicht uitgeoefend terwijl een aantal dagbladen
die de katholieke geestelijkheid op onbeschaamde wijze bespotten, volmaakt
straffeloos hun gang kan gaan:

'On insultait le clerge catholique avec la liberte Laplus entiere; ... dans Ie meme
temps, on exercait une inquisition severe sur tous les discours que des pretres
catholiques prononcaient dans l'exercice de leurs fonctions et des que d'une
maniere quelconque on pouvait trouver moyen d'etablir une poursuite, on
l'intentait devant les tribunaux. '48

Oak de rooms-katholieke Noordnederlander Van Sasse van Ilsselt trekt
in zijn redevoering van leer tegen de vervolgingen. Hij geeft aan te zullen
blijven strijden tot er onafbankelijke rechters verkregen zijn die in staat
zijn zich bij hun oordeelvelling niet te laten leiden door de invloed van
anderen of door hartstochten." Het Tweede-Kamerlid Daam Fockema
betreurt het dat de godsdienst in de Tweede Kamer ter sprake wordt
gebracht. Stellingen dat de rooms-katholieke godsdienst de beste zou zijn
voor de monarchale regeringsvorm of dat het oogmerk gehuldigd zou
worden de inwoners van de zuidelijke provincies allen protestant te doen
worden, kan hij niet waarderen. Hij vindt de vrijheid van gevoelen een
onvervreemdbaar recht en herinnert de Tweede Kamer aan de tekst:

46 Hand. II 1828-1829, p. 81.
47 Hand. II 1828-1829, p. 57, 62, 65,84.
48 Hand. II 1828-1829, p. 57.
49 Hand. II 1828-1829, p. 67, 68.
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Veroordeelt niet, opdat gij niet veroordeeld wordt!" Tammo Sypkens
reageert op geheel eigen wijze op de klachten van rooms-katholieke zijde.
Hij maakt onderscheid tussen staatkundige en godsdienstige vrijheid en
losbandigheid. De beoordeling van de staatkundige losbandigheid behoort
aan de staat en de grondwettige rechtbanken. De godsdienstige losbandigheid
is een zaak tussen het geweten en de Schepper, tenzij onder het mom van
godsdienstige losbandigheid de staat in haar rechten wordt aangetast. In
de kamerdiscussies worden, volgens hem, deze begrippen met elkaar
verward." Het voorstel van De Brouckere wordt tenslotte niet door de
Tweede Kamer aangenomen. Op 3 december 1828 verwerpt de kamer,
rekening houdens met door de regering toegezegde wetsontwerp op dit punt,
het voorstel met 61 tegen 44 stemmen." De katholiek Van Sasse van IJsselt
stemt als enige Noord-Nederlander met katholieke Zuid-Nederlanders en
liberalen voor het voorstel en daarmee voor de vrijheid van drukpers."

Kort hierna, op 22 december 1828, dient de regering een voorstel in
om de wetten van 1815 en 1818 te vervangen. Hoewel de stratbepalingen
in dit 'Wetsontwerp tot aanvulling van gapingen in het Wetboek van Straf-
recht' verzacht zijn in vergelijking met de stratbepalingen van 1815 en 1818,
voldoet het niet aan alle verwachtingen. De vrijheid van kritiek wordt in
hoge mate belemmerd door de wijze waarop de Eerste en Tweede Kamer,
wat belediging en dergelijke betreft, met de Koning gelijk gesteld zijn."
Het voorstel wordt dan ook niet gunstig ontvangen en een stroom van
petities voor de vrijheid van drukpers volgt, 55 Tijdens de behandeling van
deze petities voor de vrijheid van drukpers uiten de Belgen wederom hun
ontevredenheid over de vervolgingen van rooms-katholieke geestelijken
vanwege hun uitlatingen. Zij wensen niet alleen afschaffing van de wetten
van 1815 en 1818, maar verschillende mal en geven zij ook de wens te
kennen ten aanzien van misbruik van de drukpers te komen tot de
rechtspleging door gezworenen (jury). 56

50 Hand. II 1828-1829. p. 99-101.
51 Hand. II 1828-1829, p. 80.
52 Hand. II 1828-1829, p. 124.
53 Hoewel de Belgische bisschoppen in 1815 vinden dat onder andere de vrijheid voor een

ieder om zijn gedachten en meningen openlijk te verkondigen leidt tot het bederven van
denkwijze en zede en de pest der onverschilligheid doet voortwoekeren ( E. Diemer. p.
81).

54 E. Diemer, Vrijheid van drukpers, Rotterdam 1937. p. 82.
55 Behandeling van deze petities in de Tweede Kamer o.a. 25 febr. 1829 tim 5 mrt. 1829

en 9 mrt. 1830.
56 Hand. II 1828-1829, p. 320, 328. 353, 398, 431,
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Op 14 maart 1829 komt de regering opnieuw met een 'Wetsontwerp
tot aanvulling van gapingen in het Wetboek van Strafrecht'. Tijdens de
debatten over dit wetsontwerp, dat de wetten van 1815 en 1818 wil
afschaffen en enige bepalingen bevat om misdrijven door middel van de
drukpers tegen te gaan, worden weinig nieuwe gezichtspunten naar voren
gebracht. Bijna aIle kamerleden kunnen zich vinden in het wetsontwerp:
de wens om de wetten van 1815 en 1818 af te schaffen is groot. Terwijl
84 kamerleden voor het wetsontwerp stemmen zijn er vier andere
kamerleden die tegen het ontwerp zijn, voornamelijk omdat zij vinden dat
het wetsontwerp niet ver genoeg gaat met het beteugelen van misbruik van
de vrijheid van drukpers. 57 In de Eerste Kamer treedt over dit wetsontwerp
een vijftal leden in beschouwingen. Hoe dit precies gebeurt geven de
Handelingenniet weer, er wordt vermeld dat het wetsontwerp door de Eerste
Kamer met 44 tegen een wordt aangenomen." In de nieuwe wet" wordt
bepaald dat degene die anderen, door middel van openbare redevoeringen,
aanplakbiljetten of geschriften opruit tot een misdaad, strafbaar is als
medeplichtige aan die misdaad. Ook stelt de wet dat, hoewel men het recht
heeft zijn gedachten te uiten over daden van openbare autoriteiten en het
recht heeft deze daden te beoordelen, hoon en laster ten aanzien van
'openbare autoriteiten' of ten aanzien van 'lichamen uit meer dan een
persoon bestaande' strafbaar zal zijn. Deze misdrijven van hoon en laster,
schriftelijk begaan, kunnen aIleen vervolgd worden op aanklacht van de
gelasterde of gehoonde partij.

De regering is zelf echter niet tevreden met deze wet. Een krachtiger
en meer volledige bestrijding van hoon en laster vindt zij, gezien de
omstandigheden, noodzakelijk. Op 11 december 1829 dient de regering
een wetsontwerp in tegen hoon en laster. In de Tweede Kamer wordt door
voorstanders van dit wetsontwerp naar voren gebracht dat de schandelijke
taa1 die nog steeds in dagbladen gebezigdwordt niet met de bestaandewetten
kan worden tegengegaan. Het is noodzakelijk dat een wet de verantwoorde-
lijkheid regelt die artikel 227 van de Grondwet in verband met de
drukpersvrijheid stelt. Vervolging vanhoon en laster de Koning, het Konink-
lijk Huis, openbare autoriteiten, leden van openbare autoriteiten of amb-
tenaren aangedaan, ook zonder dat de gehoonde of gelasterde een klacht
indient, wordt doeltreffend gevonden. Het gaat in deze gevallen tenslotte
om een 'de staat aangedane openbare belediging' en inhet belang van de

57 Hand. II 1828-1829, p. 598.
58 Hand. II 1828-1829, p. 719, overgenomen uit de Officiele Notulen van het gebeurde in de

Eerste Kamer.
59 Stb. 1829, 34.
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maatschappij moet deze vervolgd worden. 60 Kamerlid Frets gaat zelfs zover
het weigeren van deze wet die de verantwoordelijk:heid regelt, in strijd met
de Grondwet te achten." Voorstander Sandelin is van mening dat hoewel
men de menselijke geest in zijn werking niet mag belemmeren en aan zijn
voortbrengselen vrije loop moet laten, de wetgever toch elke openbare
aanranding van de zedelijk:heid, elke verstoring van de openbare orde en
elke kwetsing van de dierbaarste belangen van bijzondere personen naar
een billijke evenredigheid moet straffen. Een wet ter beteugeling van de

. buitensporigheden van de drukpers moet het beginsel eerbiedigen, en zelfs
ervan uitgaan, dat de mens aIleen aan God en aan zijn geweten rekenschap
van zijn denkwijze en gevoelens verschuldigd is, en dat hij dus aan zijn
vaderland enkel wegens handelingen 'of het verspreiden van denkbeelden
door welke hij het maatschappelijk verdrag waaronder hij leeft aanrandt,
verantwoordelijk is.62 Tegenstanders van dit wetsontwerp vinden dat de
Wet van 16 mei 1829 en de strafwet genoeg middelen verstrekken om
misbruik van de drukpers tegen te gaan en dus de verantwoordelijk:heid
inzake de drukpersvrijheid genoegzaarn regelen. Luyben merkt op dat de
pers niets heeft misdaan. Reeds lang was te voorzien dat men de vrijheid
van denken overal wil onderdrukken, zelfs in de karner. 63 Als er over
het voorstel gestemd wordt blijkt dat de stemmen staken; 52leden stemmen
voor en 52leden stemmen tegen het wetsontwerp." De regering ziet zich
genoodzaakt met een enigszins verzacht wetsvoorstel te komen. Zij laat
de meest bestreden vage stratbepaling tegen het stoken van onrust en
onenigheid tussen burgers" weg en brengt enige redactionele wijzigingen
aan. Met dit herziene Wetsontwerp, tot beteugeling van hoon en laster en
andere vergrijpen tegen het openbaar gezag en de algemene rust, wil men
bewerkstelligen dat hoon en laster jegens de Koning en de leden van zijn
Huis stratbaar worden gesteld en dat hoon en laster ten aanzien van de
Koning, de leden van het Koninklijk Huis, openbare autoriteiten, Ieden
van openbare autoriteiten ais zodanig en ten aanzien van ambtenaren ais
zodanig niet alleen op aanklacht van de gehoonde of gelasterde partij zullen
worden vervolgd (hetgeen wijziging van artikel 3 van de Wet van 16 mei
1829 betekent). De kamer kan zich deze keer weI verenigen met het

60 Hand. II 1829-1830, p. 476-542.
61 Hand. II 1829-1830, p. 480-482.
62 Hand. II 1829-1830, p. 476-480.
63 Hand. II 1829-1830, p. 482-484.
64 Hand. II 1829-1830, p. 539,540.
65 J. H.J.M. Witlox, De Katholieke Staatspartij in haar oorsprong en ontwikkeling geschetst

I, 's Hertogenbosch 1919, p. 249.
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wetsvoorstel en neemt het met 93 tegen 12 stemmen aan." Naast tien
Belgen, die de wet als overbodig, onzeker en te zeer de vrije drukpers aan
banden leggend, betitelen, hebben twee Noordnederlanders tegen het
wetsvoorstel gestemd, namelijk de rooms-katholieke kamerleden Van Sasse
van I1sselt en Luyben." Luyben is van mening dat de Koning en zijn
geslacht boven aile laster verheven zijn. Bovendien moet degene die zich
aan laster van de Koning of het Koninklijk Huis schuldig maakt, rekenen
op verachting van elke rechtschapen Nederlander, hetgeen al een straf
betekent." Van Sasse van Ilsselt heeft zich heel kort over het ontwerp
uitgelaten; het is onnodig, onstaatkundig, gevaarlijk en in strijd met het
gezonde verstand. Hij verklaart nimmer zijn stem te geven aan een wet
die de strekking van een geschrift strafbaar stelt. 69

In 1830 komt nog een wet ter beteugeling van onrust en kwaadwilligheid
tot stand. Naar aanleiding van de toestand in het land worden er in de Wet
van 3 november 1830, ter beteugeling van schadelijke woelingen en
bedrijven van kwalijkgezinden," strenge straffen gesteld (bv. tentoonstel-
ling) op onder andere het aanwakkeren of opwekken van opstand door
middel van geschriften. Deze wet wordt hernieuwd bij de Wet van 21
december 1832,71 bij de Wet van 20 december 183372 en opnieuw bij
de Wet van 19 december 1834,13 waardoor de bepalingen tenminste tot
1januari 1836 van kracht blijven. De debatten die naar aanleiding van deze
wetgeving plaats vinden beperken zich voomamelijk tot de straffen die op
overtreding van de wet zullen kunnen worden toegepast en tot de toestand
in het land. Aileen de liberaal en groot-protestant Van Dam van Isselt gaat
nog enigszins in op artikel 2 van deze wet, waarin het opwekken of
aanwakkeren van opstand door geschriften of andere uitingen stratbaar wordt
gesteld. Hij vindt deze bepaling van de wet noodzakelijk zolang er rooms-
katholieke priesters zijn die:

'van den kansel oproer, geweld en verdeeldheid prediken, aanmanen tot
onverdraagzaamheid, die dus de leer der liefde verzaken en slechts vroomheid
huichelen'

66 Hand. II 1829-1830, p. 542, Stb. 1830, 15.
67 Zij komen hiermee opnieuw op voor de vrijheid van meningsuiting die later in de ecycliek

"Mirare vos" in 1832 door Paus Gregorius XVI wordt veroordeeld (zie Diemer p. 81).
68 Hand. II 1829-1830, p. 487-190.
69 Hand. 111829-1830, p. 527, 528, 543.
70 Stb. 1830, 75.
71 Stb. 1832, 59.
72 Stb. 1833, 66.
73 Stb. 1834, 35.
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Van Dam van Isselt geeft toe dat de bepalingen in de wet streng zijn, maar
dat is in de huidige omstandigheden noodzakelijk en de rechters bezitten
wijsheid en gezond verstand om de wet zorgvuldig toe te passen."

Duidelijk is dat de beraadslagingen over wetten ter beteugeling van onrust
en kwaadwilligheid allerminst een eensgezind standpunt van christelijke
kamer1eden opleveren. Opvallend is dat rooms-katholieke Tweede-
Kamerleden lijnrecht tegenover protestantse Tweede-Kamerleden staan.
De rooms-katholieken komen in hun redevoeringen vooral op voor de
rooms-katholieke geestelijkheid, die volgens hen zonder gevolgen voor
spreker of schrijver wordt bespot, maar zelf wordt vervolgd zodra zij
bijvoorbeeld handelingen van ministers of ambtenaren beoordeelt. Zij
wens en naast afschaffing van de strenge wetten van 1815 en 1818 niet al
te strenge bepalingen in wetten die onrust en kwaadwilligheid moeten
beteugelen. Naast de mening van de liberaal en groot-protestant Van Dam
van Isselt (die zich in deze kwestie als een echte groot-protestant opstelt)
dat redevoeringen van rooms-katholieke priesters strenge bepalingen in deze
wetten rechtvaardigen, wordt van protestantse zijde de vrijheid van drukpers
meermalen geprezen maar tevens op verschillende wijze gewezen op
noodzakelijkheid van het tegengaan van misbruik van deze vrijheid. Van
zijn gedachten en gevoelens is de mens rekenschap verschuldigd aan zijn
geweten en aan God, handelingen en verspreiding van denkbeelden die de
zedelijkheid aantasten, dierbaarste belangen van bijzonder personen kwetsen
of de openbare orde verstoren moeten echter door de staat en de wetgever
worden tegengegaan.

§ 6 Reglementen van krijgstucht of discipline voor het krijgsvolk
te water en te lande

Bij besluit van 20 juli 181475 wordt onder andere een 'Reglement van
krijgstucht of discipline voor het krijgsvolk te water' vastgesteld. Dit
reglement, dat in oktober 1814 in werking treedt, strekt zich, in tegenstelling
tot het Crimineel Wetboek voor het krijgsvolk te water, uit tot kleine fouten
en overtredingen van militairen. In de inleiding van dit reglement wordt
in artikel 2 gesteld:

74 Hand. II 1833-1834. p. 34.
75 Stb. 1814. 85.
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'Daar de godsdienst de bron is van alle geluk, deugd en waren moed, moet
ook in den krijgsstand een ieder zich tot betrachting derzelve en tot eene zedige
levenswijze bevlijtigen; de godslasteringen, het vloeken en zweren moeten
worden nagelaten en zullen de meerderen hierin en in al wat de handhaving
der goede zeden kan bevorderen, hunne minderen met een goed voorbeeld
voorgaan en alle buitensporigheden algemeen vermeden moeten worden.'

Een zelfde bepaling is te vinden in een 'Reglement van krijgstucht of
discipline voor het krijgsvolk te lande' dat bij besluit van 15 maart 181576

wordt vastgesteld en in werking treedt op 1 mei 1815.
Het reglement van discipline voor het krijgsvolk te water, dat deel

uitmaakt van de concept-wet tot het daarstellen van verordeningen op de
uitoefening der Militaire Justitie ondervindt evenals het reglement van
discipline voor het krijgsvolk te lande, onderdeel van de concept-wet ter
bekrachtiging van een militair wetboek en reglement van discipline geen
kritiek in de Staten-Generaal." Men kan zich geheel vinden in de inhoud
van deze reglementen die sterk de ondergeschiktheid benadrukken en waarin
absolute gehoorzaarnheid met weinig plaats voor eigen initiatief het devies
is.78

§ 7 De Grondwet van 184079

De herziening van de Grondwet in 1840,80 noodzakelijk door de afschei-
ding van Belgie, brengt geen verandering in het artikel van de drukpers.
Dat er in deze tijd enige tevredenheid met het drukpersartikel heerst, blijkt
onder andere uit het feit dat zowel in de Proeve voor een herziene Grondwet
van Donker Curtius als in de Proeve van Thorbecke" weinig tot geen
wensen te vinden zijn met betrekking tot artikel 227 (na de herziening artikel
225) van de Grondwet. WeI gaan er in de Tweede Karner stemmen op om
het drukpersartikel een andere plaats in de Grondwet te geven. Het artikel
zou aan het eind van hoofdstuk 1 'bij de algemene rechten aan de
ingezetenen van Nederland toegekend' geplaatst moeten worden. 82 Hiertoe

76 Stb. 1815, 26.
77 Hand. Staten-Generaal 1814-1815, p. 113,219.
78 F.F. Langemeijer, Aard en functie van het militair tuchtrecht, Zwolle 1977, p. 22.
79 Zie onder andere; E. Diemer, Vrijheid van drukpers, Rotterdam 1937, p. 87-93.
80 Stb. 1840, 47.
81 Verschenen in jan. 1840 en gebaseerd op de Aantekening op de Grondwet.
82 Bijl. Hand. II 1839-1840, p. 425.
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wordt evenwel niet besloten; het drukpersartikel blijft in 1840 geplaatst
in het tiende hoofdstuk van de Grondwet.

Vijf jaar later is men minder tevreden met het drukpersartikel. Op 10
december 1845 doen negen leden van de Tweede Kamer, waaronder
Thorbecke, Van Dam van Isselt en de katholiek Storm een voorstel tot
herziening van de Grondwet. De 'negenmannen' uiten hierin kritiek op
de plaats van het artikel in de Grondwet en tevens op de inhoud." Zij
willen het drukpersartikel geplaatst zien in hoofdstuk 1 en formuleren als
voIgt:

'Niemand heeft voorafgaand veriof 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.'

De 'negenmannen' zijn van mening dat de plaatsing van het drukpersartikel
in het hoofdstuk van het onderwijs en de huidige redactie van het artikel
aanleiding kunnen geven om de vrijheid van de drukpers te beperken tot
wetenschappelijkeonderwerpen. De voorstellers willen met de voorgestelde
redactie van het artikel duidelijker dan voorheen in de Grondwet stellen
dat openbaring door de drukpers niet te binden is aan voorafgaand verlof
van overheidswege. De zinsnede 'als een doelmatig middel tot uitbreiding
van kennis en voortgang van verlichting te openbaren' wordt niet meer in
de voorgestelde redactie van het drukpersartikel teruggevonden." Deze
zinsnede heeft volgens de voorstellers aIleen tot doel om de plaatsing van
het drukpersartikel in het hoofdstuk van onderwijs niet willekeurig te doen
zijn."

Aangezien de afzonderlijke ontwerpen van het voorstel tot grondwets-
wijziging niet in de Tweede Kamer behandeld worden omdat de kamer
besluit geen voorstel tot verandering en bijvoeging inde Grondwet te willen
doen," kan aIleen uit het voorlopig verslag een reactie van de kamer op
het drukpersvoorstel blijken. Erg gunstig klinkt deze reactie niet. Het
voorlopig verslag meldt dat de grote meerderheid tegen de voorgestelde
veranderingen ten aanzien van de drukpers is. 87 De verplaatsing van het
drukpersartikel wordt onnodig geacht en de zinsnede die het verband met

83 Bijl. Hand. II 1844-1845, p. 442, 451.
84 Bijl. Hand. II 1844-1845, p. 479.
85 Bijl. Hand. II 1844-1845, p. 503.
86 Hand. II 1844-1845, p. 512.
87 Bijl. Hand. II 1844-1845, p. 467.
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het algemeen onderwijs duidelijk aantoont moet behouden blijven. Sommige
kamerleden - de namen worden helaas niet vermeld - vinden deze
zinsnede een nuttige wenk om gebruik van de drukpers te doen strekken
tot bevordering van wetenschappelijke ontwikkeling.

§ 8 Het zegelrecht"

In 1674 wordt hier te lande uit geldelijke overwegingen belastingheffrng
op alle drukwerken ingevoerd." Enige van belang zijnde wijzigingen van
dit zegelrecht worden pas door de zegelwetten van 183290 en 184391 tot
stand gebracht. Dankzij deze wetten kunnen namelijk berichten en
aankondigingen uitgegeven gaan worden zonder zegelbelasting indien de
oppervlakte van de blaadjes niet groter is dan twee vierkante decimeters.
Tengevolge van deze belastingvrijstelling wordt menig miniatuurkrant
opgericht waaronder de Haagsche Miniatuur- Nieuwsbode en de Vreemdelin-
genlijst. 92

Op 27 oktober 1845 echter ontvangt de Tweede Kamer een wetsontwerp
waarmee een einde zal worden gemaakt aan de ongezegelde drukwerken.
In de memorie van toelichting steIt de regering dat de door de wetten van
1832 en 1843 verleende belastingvrijstelling uitsluitend bestemd is om
'geringere neringen en bedrijven' aan welke men door gedrukte berichten
bekendheid wil geven, in hun uitoefening niet te belemrneren. Het heeft
destijds niet in de bedoeling van de regering gelegen om de in een klein
formaat uitgegeven ongezegelde nieuwsblaadjes een begunstiging boven
andere dagbladen te verlenen." Tijdens de beraadslagingen in de Tweede
Kamer tonen enkele leden zich ontevreden met het ingediende wetsvoorstel.
De ontevredenheid richt zich vooral op het doel dat de regering zou hebben
met dit wetsontwerp. Hoewel in de memorie van toelichting gesteld wordt
dat de regering met het wetsvoorstel gelijkstelling van alle nieuwsbladen
beoogt, stellen de kamerleden Wichers, Van Heemstra, Corver Hooft,
Luzac, De Kempenaer en Van Goltstein dat het werkelijke doel van de

88 Zie onder andere: 1.M.H.1. Hemeis, De Nederlandse pers voor en na de afschaffing van
het dagbladzegel in 1869, Assen 1969, p. 21-37.

89 E. Diemer, Vrijheid van drukpers, Rotterdam 1937, p. 98.
90 Wet van 16 juni 1832, Stb. 29.
91 Wet van 3 oktober 1843, Stb. 47.
92 1.M.H.1. Hemels, De Nederlandse pers voor en na de afschaffing van het dagbJadzegel in

1869. Assen 1969, p. 23.
93 Bijl. Hand. II 1845-1846, p. 55.
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regering het vernietigen van kleine blaadjes waarin daden van de regering
beoordeeld worden, is. Onafhankelijk van de vraag of in de kleine blaadjes
inderdaad misbruik van de vrijheid van drukpers wordt gemaakt, wensen
deze kamerleden dat misbruik van dit recht met behulp van bestaande wetten
(Strafwet en wetten van 16 mei 1829 en 1 juni 1830) wordt bestreden en
niet door middel van wijziging van het zegelrecht. 94 Onder andere de
liberaal Luzac en de liberale groot-protestant De Kempenaer vinden dat
door dit wetsontwerp de vrijheid van drukpers wordt belemmerd en achten
het voorgestelde in strijd met artikel 225 van de Grondwet. Door middel
van een belasting wordt de vrijheid van drukpers beperkt en vindt
verrnindering van publiciteit en van de vrije uiting van gedachten plaats.
Om tot volledige uitvoering van artikel 225 van de Grondwet te komen
verdient volledige afschaffing van het zegelrecht, ook voor grote dagbladen,
de voorkeur."

De minister van Financien, Van Hall reageert op deze aantijgingen door
te stellen dat het hoofddoel van het wetsontwerp nog steeds het herstellen
van een bestaande ongelijkheid is. Er moet een privilege ontnomen worden
aan hen die bewezen hebben daarvan geen goed gebruik te maken. Dat
hierdoor de blaadjes worden tegengegaan is volgens de minister een bijko-
mende omstandigheid. Van Hall vindt dat de vrijheid van drukpers door
dit wetsontwerp geenszins wordt belemmerd. De vrije drukpers is van het
hoogste belang voor de natie ook voor de regering. Met de bepalingen in
het wetsontwerp wil de regering alleen bereiken dat het voorschrift van
de Grondwet dat op het stuk van de belastingen geen privilege mag bestaan
zonder genoegzarne reden, wordt toegepast."

Het kamerlid De Kempenaer geeft hierna te kennen bij zijn eerder
ingenomen standpunt te blijven. De minister gaat volgens hem van de
veronderstelling uit dat belasting de natuurlijke toestand is. Dit is een
onjuiste veronderstelling, want de natuurlijke toestand is niet belasten en
daarom heeft iedere belasting haar grenzen. Het belasten van kranten acht
dit kamerlid strijdig met de geest van de eeuw en met de zedelijke behoeften
van de natie. 97

Ondanks de tegenwerpingen neemt de Tweede Kamer op 14 november
1845 het wetsontwerp aan." Vijftien kamerleden, waaronder De Kempe-
naer en Luzac, stemmen tegen het wetsontwerp. Onder de 33 kamerleden

94 Hand. II 1845-1846, p. 38-45.
95 Hand. II 1845-1846, p. 40,43.
96 Hand. II 1845-1846, p. 44.
97 Hand. II 1845-1846, p. 44.
98 Hand. II 1845-1846, p. 45.
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die voor het wetsontwerp stemmen bevinden zich onder andere de twee
rooms-katholieken Van Sasse van Ilsselt en Luyben. In de vergadering van
17 december 1845 wordt in de Eerste Kamer het Wetsontwerp tot wijziging
van de Zegelwet, later de Wet van 18 december 1845,99 na beraadslaging
met 15 tegen 2 stemmen aangenomen. In het korte verslag van de
vergaderingen van de Eerste Kamer, overgenomen uit de notulen, wordt
geen melding gemaakt van de namen van de voor- en tegenstemrners.''"

§ 9 Samenvatting

Overziet men de beraadslagingen in de Tweede Kamer in verband met de
vrijheid van drukpers in de jaren 1815-1848 dan valtop datde als christelijk
aan te duiden Tweede-Kamerleden, dat wil zeggen die kamerleden die uitge-
sproken christelijke opvattingen naar buiten brengen en die kamerleden
die als zodanig te boek staan in de literatuur, duidelijk als onafhankelijke
politici optreden. Zij hebben niet aIleen geen partij of kamerc1ub, maar
zij zijn bovendien geenszins eensgezind te noemen. Integendeel, hun ziens-
wijzen lopen vaak uiteen. Er zijn christelijke kamerleden die zich conser-
vatief opsteIlen en er zijn christelijke kamerleden die zich liberaal uitlaten.
Tevens zijn er christelijke kamerleden die zich nu eens conservatief en dan
weer liberaal opsteIlen. Ook over zaken die de vrijheid van drukpers
betreffen denken zij verschillend. Bijvoorbeeld bij de totstandkorning van
het drukpersartikel in de Grondwet van 1815 zijn er naast een aantal rooms-
katholieke Belgen die juist aandringen op opneming van dit artikel, twee
rooms-katholieke Belgische Tweede-Kamerleden die met onder andere een
Noordbrabantse protestant tegen opneming van het artikel stemmen omdat
zij dit artikel te uitgebreid en overbodig achten. Nog duidelijker treedt
onenigheid tusssen verschillende christelijke Tweede-Kamerleden naar voren
tijdens de beraadslagingen over wetten ter beteugeling van onrust en
kwaadwilligheid (1828-1830). De debatten staan dan geheel in het teken
van de tegenstelling tussen rooms-katholieke en protestantse kamerleden.
De rooms-katholieken komen sterk op voor de vrijheid van meningsuiting
van de katholieke geestelijkheid en wensen de wetten van 1815 en 1818
af te schaffen. In hun wens om te komen tot niet al te strenge bepalingen
in wetten die onrust en kwaadwilligheid terug moeten dringen, staan zij
lijnrecht tegenover protestantse kamerleden. De protestanten ontkennen

99 Stb. 1845, 86.
100 Hand. I 1845-1846, p. 483.
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niet dat hier de vrijheid van drukpers in het geding is, en hoewel zij deze
vrijheid prijzen, wijzen zij tevens op de noodzaak van het tegengaan van
misbruik van deze vrijheid. Zij geven aan dat de staat en de wetgever
handelingen en verpreiding van denkbeelden die de zedelijkheid aantasten,
dierbaarste belangen van bijzondere personen kwetsen of de openbare orde
verstoren, moeten tegengaan. De protestant Daam Fockema laat de rooms-
katholieken bovendien met een bijbeltekst weten dat het ter sprake brengen
van de godsdienst niet op z'n plaats is. Opvallend is dat de liberaal en groot-
protestant Van Dam van Isselt, die in 1845 als een van de 'negenmannen'
ijvert voor een duidelijke afwijzing in de Grondwet van voorafgaand verI of
van overheidswege op de drukpers, strenge bepalingen wenst, dat wil zeggen
beperking van de vrijheid van drukpers voorstaat om redevoeringen van
rooms-katholieke priesters aan te kunnen pakken. Op dit punt toont dit
kamerlid zich meer een groot-protestant dan een liberaal. In het geval van
de herinvoering van zegelbelasting, eveneens in 1845, komt echter een
andere liberaal en groot-protestant, De Kempenaer, op voor de vrijheid
van drukpers door zich voor volledige afschaffing van zegelbelasting uit
te spreken. Nu zijn het onder andere rooms-katholieken die anders dan in
1828-1830 en evenals in 1816 ten aanzien van belediging van vreemde
mogendheden met het oog op de publieke orde en bijzondere personen,
niet afwijzend staan tegenover de voorgestelde beperkingen.
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HOOFDSTUK 3

Beraadslagingen in de Staten-Generaal over de vrijheid
van meningsuiting in de periode 1848-1887

§ 1 Inleiding

In 1848, hetjaarwaarin het inbijna geheel Europa onrustig is, wordt vanuit
de kamers, zelfs van conservatieve zijde, aangedrongen op een ruime
herziening van de Grondwet. Willem II, onder de indruk van de onrustba-
rende berichten uit binnen- en buitenland, neemt op 13 maart, wanneer
27 ontwerpen tot niet al te ingrijpende wijzigingen van de Grondwet, die
op 8 maart door de regering zijn ingediend, algemeen onvoldoende worden
geacht, buiten zijn ministers om contact op met de Tweede Kamer omtrent
deze wens tot ruime herziening. Op 17 maart benoemt de Koning een
grondwetscommissie die, rekening houdend met de wens en van de kamer,
een ontwerp tot grondwetsherziening tot stand moet brengen. Nog geen
maand later overhandigt deze commissie haar rapport aan de Koning. Nadat
de minister van Binnenlandse Zaken Schimmelpenninck, die de ver-
antwoordelijkheid voor de voorstellen niet wenst te dragen, het veld heeft
geruimd, wordt het kabinet gereconstrueerd en is het tenslotte De
Kempenaer inhet ministerie-De Kempenaer/Donker Curtius die als minister
van Binnenlandse Zaken samen met Donker Curtius de herzienings-
voorstellen in de Staten-Generaal verdedigt. De voorstellen leveren geen
onoverkomelijke bezwaren op in de kamers en op 3 november 1848 wordt
de grondwetsherziening afgekondigd. Met de grondwetsherziening vindt
invoering van volledige ministeriele verantwoordelijkheid (art. 53) en
hiermee de voorbereiding tot een ander stelsel van regeren, namelijk het
parlementaire stelsel, plaats. De Tweede Kamer krijgt het recht van
amendement, het recht van interpellatie en het recht van enquete. De leden
van de Tweede Kamer worden evenals leden van de provinciale staten en
de gemeenteraden rechtstreeks gekozen, waarbij de belastingaanslag de
maatstaf is om als kiezer op te mogen treden. Een rechtstreekse verkiezing
van de Eerste Kamer wordt niet ingevoerd; leden van deze kamer worden
door de provinciale staten gekozen uit de hoogstaangeslagenen in de directe
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belastingen.' Voor ons onderzoek is van belang dat met deze grondwetswij-
ziging het drukpersartikel verandert. In paragraaf 3 van dit hoofdstuk zal
de wijziging van dit artikel besproken worden.

In de jaren die volgen op de grondwetsherziening van .1848 nemen de
liberalen een sterke positie in onder leiding van Thorbecke. Deze positie
wordt nog eens bevorderd door de houding van de katholieken, die nauw
samenwerken met de liberalen en papo- Thorbeckianen worden genoemd.
De antirevolutionaire richting, die in deze jaren nog maar enkele vertegen-
woordigers in het parlement telt, staat vrij geisoleerd, afkerig van zowel
conservatieven als liberalen. Hoewel de liberalen in 1853 iets aan kracht
verliezen in verband met de val van het kabinet- Thorbecke I (1849-1853),
veroorzaakt door de 'Aprilbeweging' (betogingen en petities van protestanten
tegen het hers tel van de bisschoppelijke hierarchic) en door de houding
van de Koning die een rede houdt waar zijn ministers niet verantwoordelijk
voor willen zijn, behouden zij hun sterke positie. Wei brokkelt het katholiek-
liberale bondgenootschap vanaf het einde van de jaren vijftig af, als
gebeurtenissen in Italie door de liberalen luid worden toegejuicht. Op het
terrein van het onderwijs ontstaat een grote kloof tussen beide groeperingen.
De Paus geeft hiervoor in 1864 met de encycliek 'Quanta Cura' en met
de 'Syllabus errorum' de voorzet. Deze encycliek en syllabus, die het
beginsel van de vrijheid van geweten en godsdienst veroordelen, richten
zich tegen de 'voornaamste dwalingen' van die tijd, waaronder een school
onderworpen aan burgerlijk gezag en bevrijd van alle invloed van de kerk.
De Nederlandse bisschoppen verklaren op grond hiervan dat het niet-
katholieke onderwijs voor de katholieke jeugd meer en meer onbruikbaar
en zelfs gevaarlijk dreigt te worden. De katholieken trekken op hun beurt
ten strijde voor de eigen bijzondere school en komen tot steeds nauwere
samenwerking met de antirevolitionairen, die al langer ijveren voor een
bijzondere school. 2 De sterke positie van de liberalen levert in deze peri ode
overigens allerrninst een vaste meerderheid in het parlement op. Veel
kamerleden voelen zich allereerst vertegenwoordiger van een district en
wensen naar eigen inzicht te oordelen en te stemmen. Deze omstandigheid,
die voortduurt tot partijorganisaties ontstaan, zorgt voor vaak wisselende
ministeries.' Een daarvan is het kabinet-Van Hall I (1853-1856). Ten tijde

P.I. Oud, Staatkundige vonngeving in Nederland I, We druk bewerlct door I. Bosmans,
Assen 1990, p. 16-24.

2 P.J. Oud, Staatkundige vonngeving in Nederland I, We druk bewerkt door I. Bosmans,
Assen 1990, p. 25, 38-45, 94-97.

3 Van der Pot/Donner, Handboek van het Nederlandse staatsrecht, 12e druk bewerkt door
L. Prakke, Zwolle 1989, p. 116.
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van dit kabinet met de conservatieve Van Hall komt de drukpersvrijheid
in Nederlands-Indie aan de orde in de Tweede Kamer. Inparagraaj 4 van
dit hoofdstuk worden de beraadslagingen met betrekking tot deze vrijheid
behandeld, evenals de debatten die op dit punt plaatsvinden als het kabinet-
Van der Brugghen (1856-1858), met de antirevolutionaire minister van
Justitie Van der Brugghen en de conservatieve Mijer als minister van
Kolonien, aan het bewind is. Tijdens het kabinet -Thorbecke II (1862-1866)
komt de voor ons onderzoek van belang zijnde vrijheid van meningsuiting
van officieren aan de orde in het parlement. Aan de discussie hieromtrent
zal in paragraaf 5 aandacht worden besteed. In paragraaf 6 van dit
hoofdstuk vinden we een weergave van de beraadslagingen over een
belangrijke maatregel die in 1869 wordt genomen en waarvan een grote
uitbreiding van het aantal nieuwsbladen het gevolg is, namelijk de afschaf-
flng van het zegelrecht. Minister Van Bosse is dan minister van Financien
in het liberale kabinet-Van Bosse/Fock (1868-1871). In de jaren dat het
ministerie-Van Lynden van Sandenburg (1879-1883) met de liberaal
Modderman als minister van Justitie optreedt, komt het Wetboek van
Strafrecht tot stand. Inparagraaj7 komen debatten over artikelen van dit
wetboek aan de orde voorzover deze van belang zijn voor de vrijheid van
meningsuiting. Het laatste onderwerp in dit hoofdstuk betreft de vrijheid
van drukpers (van meningsuiting) van ambtenaren. In 1884 en 1887 wisselen
de minister van Binnenlandse Zaken in het kabinet -Heemskerk (1883-1888)
en leden van de Tweede Kamer van gedachten over deze vrijheid naar
aanleiding van een aantal kwesties die zich met be trekking tot deze vrijheid
voordoen. Inparagraaj 8 zal deze gedachtenwisseling aan bod komen. In
paragraaj9 tens lotte zal verband geIegd worden tussen de argumenten die
christelijke afgevaardigden ten aanzien van de in dit hoofdstuk behandeide
onderwerpen bezigen en de inparag raaf 2 opgenomen partijprogramma' s.
Indit hoofdstuk betekent dat, dat vooral de zienswijze van de antirevolutio-
nairen wordt bekeken omdat zij in deze periode tot een partijorganisatie
met partijprogram komen.

Overigens moeten we tot slot ten aanzien van de politieke organisatie
in de Staten-Generaal nog het een en ander opmerken. Rond 1870 is nog
weinig politieke organisatie in de Staten-Generaal te ontdekken. Zoals in
hoofdstuk 2 aangegeven bestaat er sinds 1842 weI een conservatieve
kamerc1ub en sinds het optreden van de 'negenrnannen' in 1844 is er een
zekere band tussen de voomaamste liberaal-gezinde leden van de Tweede
Kamer, later de 'Thorbeckiaanse Kamerc1ub', maar hechte partijbanden
blijven ontbreken. De rooms-katholieke leden vormen, met het geloof als
natuurlijk bindmiddel, een afzonderlijke groep in de kamer, die weinig
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betekenis heeft, en de antirevolutionair Van Wassenaer van Catwijck doet
voor 1874 tevergeefs pogingen om tot nauwere samenwerking tussen de
aanhangers van de antirevolutionaire richting te komen. Na de gunstige
uitslag van de verkiezingen van 1879 meldt 'De Standaard' echter dat ook
de antirevolutionaire leden van de Tweede Kamer het antirevolutionaire
program aan hun partijconferentien ten grondslag hebben gelegd. Niet lang
daarna meldt dit orgaan ten aanzien van de kamerclub onder andere:

'I. dat de twaalf leden der antirevolutionaire partij thans zoover in aaneenslui-
ting gevorderd zijn, dat ze saam een clubvergadering vormen;

2. dat aan die clubvergadering een vast, door allen aangenomen, tamelijk
uitgewerkt program ten grondslag ligt;

3. dat in die saamkomsten aile zaken van aanbelang vooraf besproken worden,
om tot eenheid van opinie te geraken;

4. dat in deze vergaderingen de opdracht geschiedt, om namens de geheele
groep te spreken;

5. dat tot dusver zich nog geen geval voordeed, waarin de toeleg om eenparig
te handel en, mislukt bleek.'

Uit geschriften van De Savornin Lohman blijkt voorts nog een zeer belang-
rijke bepaling, namelijk dat de kamerclub tegenover het Centraal Comite
volkomen vrij en onafhankelijk wenst te blijven en het Comite alleen be-
schouwd moet worden als de stem van de kiesverenigingen die gehoord
wordt, eerbied wordt toegedragen maar niet mag verplichten tot gehoorza-
men."

§ 2 Partijprogramma's

In de periode 1848-1888 is er tot 1879 nog geen sprake van een algemene
partijorganisatie in de mode me zin van het woord.' Een centraal verband
van kiesverenigingen met een gemeenschappelijk program vinden we pas
in 1879 en weI bij de antirevolutionairen onder leiding van Groens opvolger
Kuyper. Kuyper, behorend tot de groep Dolerenden die in 1886 treurend
over het verval van de Hervormde Kerk 'het juk der synodale hierarchic'
afwerpt, een eigen kerkverband vormt en zich met een deel van de
Afgescheidenen van 1834 onder de naam Gereformeerde Kerken verenigt,

4 1.1. de long, Politieke organisatie in West-Europa na 1800, 's-Gravenhage 1951, p. 277,
297,298.

5 P.l. Dud, Staatkundige vormgeving in Nederland I, We druk bewerkt door 1. Bosmans,
Assen 1990, p. 124.
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keert zieh tegen de gedaehte van de staatssoevereiniteit. Hij is van mening
dat de volstrekt ongedeelde soevereiniteit be rust bij God. De mens heeft
sleehts een afgeleide soevereiniteit op deelterreinen, door Kuyper kringen
genoemd. Elke kring, bijvoorbeeld gezin, bedrijf, wetensehap, heeft een
eigen levenswet die door andere kringen behoort te worden geeerbiedigd.
Het staatsgezag dient om de vrije levensbeweging voor en in alle kringen
mogelijk te maken." In 1878 ontwerpt Kuyper onder andere op verzoek
van de antirevolutionaire kiesvereniging van Gouda een Program van
Beginselen. Nadat dit program behoudens enkele opmerkingen ten aanzien
van de formulering instemming heeft verworven van andere antirevolutionai-
ren waaronder De Savornin Lohman, betuigen een 20-tal kiesverenigingen
in de loop van 1878 en begin 1879 hun instemming met het program en
met de organisatie van antirevolutionaire kiesverenigingen. Op 3 april 1879
vindt vervolgens de eerste Deputatenvergadering van de plaatselijke
antirevolutionaire kiesverenigingen plaats. Het Program van Beginselen
wordt op deze vergadering vastgesteld, een Centraal Comite van dertien
leden wordt samengesteld; kortom de oprichting van de ARP is een feit. 7

Het Program van Beginselen van de ARP bevat 21 artikelen waaronder
artikel8 waarin men sehrijft dat de antirevolutionaire riehting 'bevestiging
wil van den reehtmatigen volksinvloed, die kraehtens den zedelijken band
tussehen kiezers en gekozenen, door de Staten-Generaal, naar eiseh van
onze historie, op het staatsgezag wordt uitgeoefend.' Hierbij eist de ARP
aldus Kuyper in 'Ons Program', dat een toeliehting op het Program van
Beginselen geeft maar dat geenszins geestverwanten die de hoofddenkbeelden
van het program belijden een eigen uitwerking ervan in de weg wil staan,"
dat kamerleden tot hun kiezers staan als 'dragers van beginselen' en niet
als 'personen van vertrouwen' of als 'lasthebber van het volk'.? Kuyper
ziet bovenstaande het liefst vertaald in een nauwe band tussen kamerclub
en Centraal Comite. Tot 1894 blijft deze band eehter los omdat De Savornin
Lohman, spoedig de leidende figuur in de fraetie, meermalen te kennen
geeft dat hij een nauwe samenwerking tussen kamerclub en Centraal Comite
niet wenst en dat antirevolutionaire kamerleden vrij en onafhankelijk wensen
te blijven tegenover het Centraal Comite."

6 H. Van Spanning, De Christelijk-Historische Unie, Leiden 1988, p. 11.
7 J.A. de Wilde, C. Smeenk, Het volk ten baat, Groningen 1949, p. 78-84.
8 A. Kuyper, Ons Program, Hilversum 1907, 5e druk, voorrede.
9 A. Kuyper, Ons Program, Hilversum 1907, 5e druk, p. 129-132.
10 J.J. de long, Politieke organisatie in West-Europa na 1800, 's-Gravenhage 1951, p. 298,

300.

33



Hoofdstuk 3

In artikel 4 van het program is neergelegd dat de overheid als Gods
dienaresse in een christelijke natie gehouden is tot verheerlijking van Gods
naam en dientengevolge uit bestuur en wetgeving alles behoort te verwijde-
ren wat de vrije invloed van het Evangelie op ons volksleven belernrnert
en zich heeft te onthouden van elke rechtstreekse bemoeiing met de
geestelijke ontwikkeling van de natie. Bovendien moeten alle kerkgenoot-
schappen of godsdienstige verenigingen en alle burgers, onverschillig welke
hun denkwijze aangaande de eeuwige dingen zij, op voet van gelijkbeid
behandeld worden. Kuyper merkt in 'Ons Program' het een en ander op
naar aanleiding van dit artikel 4. Hij verwerpt de Godloze staat der li-
beralisten, die en de natuurlijke en de geopenbaarde godskennis verwerpend,
het ignoreren van de levende God tot leus kiezen, en ziet tevens niets in
de theocratie van de roomsen en inconsequente protestanten die de staat
als staat rechtstreeks op de natuurlijke en op de geopenbaarde godskennis
doen rusten en de staat als actief bevorderaar doen optreden van het Ko-
ninkrijk Gods. Kuyper staat zelf voor de politieke en toch de levende God
belijdende staat der Gereformeerden of Puriteinse volken, die de staat
rechtstreeks alleen op de natuurlijke godskennis bouwen. De overheid blijft
dan in de sfeer van de natuurlijke godskennis actief, dat wil zeggen de staat
zal in publieke handelingen God eren. In de sfeer van de geopenbaarde
godskennis heeft de staat echter slechts passief als Gods dienaresse op te
treden, hetgeen wil zeggen dat de staat zich neutraal tegenover de kerken
onderling gedraagt. Kuyper is van mening dat de landsoverheid zich nimmer
mag laten verleiden tot het 'bannen' of 'binden' van predikers die het
Evangelie willen bestrijden. Er moet op dit gebied vrijheid van zowel de
gelovige als de ongelovige bestaan; vrijheid van propaganda, vrijheid van
belijdenis, vrijheid van eredienst en vrijheid van conscientie. II Artikel
14 van het program heeft het meest direct betrekking op de vrijheid van
drukpers. Dit artikel stelt dat de overheid de plicht heeft om:

'te waken voor de publieke eerbaarheid op den weg en in publieke plaatsen;
de gelegenheid tot het gebruik van sterken drank te beperken; den uitstal te
verbieden van onzedelijke boek-, plaat-, of prentwerken; verleiding van
rninderjarigen tot onzedelijke daden strafbaar te stellen en met de hoererij op
geenerlei wijze, noch preventief, noch beschermend, en derhalve anders dan
werend, in aanraking te treden. Onder dien verstande echter, dat ze zich bij
elken maatregel, die uit deze verplichting voortvloeit, stiptelijk verre houde
van wat tot het terrein des huiselijken levens behoort.'

11 A. Kuyper, Ons Program, Hilversum 1907, 5e druk, p. 80, 81, 88, 89.
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Kuyper geeft in 'Ons Program' aan dat bewust gekozen is voor de term
eerbaarheid in dit artikel en niet voor de 'hogere' term zedelijkheid. Zede-
lijkheid is namelijk een begrip dat het hart raakt en dat doe It op de intentie;
een begrip dat ligt op een terrein waarop de overheid blind is en de politie
niet kan zien. De overheid mist de gave om een zedelijk of geestelijk goed
in het hart te brengen, maar kan evenwel door wetten toch op de zedelijke
volksontwikkeling invloed uitoefenen. De overheid moet als dienaresse Gods
door de tucht van de wet de 'bestialiteit' keren. Zij moet in haar wetten
die de zedelijkheid raken slechts verbiedend, niet gebiedend, en nooit dan
over het strikt bewijsbare spreken; aan huisgezin, kerk en school wat deze
is, overlaten en haar macht niet misbruiken om bij nationale tweesprongen
te dwingen naar links of naar rechts. De term eerbaarheid daarentegen
behoort weI tot het zedelijk domein maar raakt op dat domein niet hetgeen
niet gezien, maar juist hetgeen gezien wordt. Eerbaarheid doelt op de
uitwendige verschijning, de vertoning en laat de beweegredenen en roerselen
van het hart onbeoordeeld. De politie nu moet haar waakzaarnheid
uitstrekken tot elke open plaats of besloten ruimte die voor het publiek
toegankelijk is en onder het schild van de overheid veilig staat. De
plaatselijke overheid moet er voor zorgen dat niemand door luid gevloek,
ruwe taal of 'gemeenen deun' anderen aanstoot geeft, dat in schouwburgen
en uitspanningsplaatsen niets onbehoorlijks of oneerbaars te horen of te
zien is, dat aanplakborden of advertenties niets inhouden wat de eerbaarheid
kwetst of tot schandelijkheid uitlokt, dat het etaleren van 'een vuil boek
of gemeene photographie' niet plaatsvindt in een winkel die onder patent
werkt en dat bovendien openbare leesbibliotheken die zedenbedervende
boeken uitlenen onverwijld van hun patent beroofd worden."

Ten aanzien van het koloniale vraagstuk tenslotte vinden we in artikel
18 van het program dat aIle belemmering voor vrije prediking van het Evan-
gelie dient te worden opgeheven. Inde toelichting zegt Kuyper de kerstening
van Indie als uitgangspunt van het koloniaal program te zien. Alleen beke-
ring tot het christelijk levensbeginsel kan aan de aan de overheid toever-
trouwde natienjegens welke plichten van voogdij zijn te vervullen, uitzicht
openen op volksontwikkeling in hogere zin. Kuyper bedoelt hiermee 'dat
feitelijk alleen de Christelijke volken in Europa en Amerika tot die zuiverder
ontluiking van edeler kracht zijn geraakt, die een menschelijk samenleven
schiep gelijk wij dit kennen; terwijl de vroegere, en nog ten deele in China
en Britsch-Indie bestaande, heidensche beschavingen hiermee in zedelijke
kracht van verre niet vergelijkbaar zijn, en de Mohammedaansche

12 A. Kuyper. Ons Program, Hilversum 1907, 5e druk, p. 255-260.
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levensvorm in de atbrokkeling van Turkije en de barbaarsche zeden der
West-Aziatische stammen zijn eigen vonnis met zich brengt."?

§ 3 De Grondwet van 1848

Op 17 maart 1848 stelt WilIem II, onder andere onder de indruk van onheil-
spellende berichten uit het buitenland, een commissie in die geacht wordt,
met overweging van de wensen van de kamer, een volledig ontwerp van
grondwetsherziening tot stand te brengen." In deze commissie zijn vier
van de vroegere 'negenmannen', te weten De Kempenaer, Luzac, Storm
en Thorbecke terug te vinden. Op 11 april 1848 biedt deze commissie haar
ontwerp van een gewijzigde Grondwet aan, waama op 19juni van hetzelfde
jaar indiening van een wetsontwerp tot herziening van de Grondwet voIgt. 15

In navolging van het ontwerp van de comrnissie wordt hiermee voorgesteld
het drukpersartikel over te brengen naar het eerste hoofdstuk van de
Grondwet. In de memorie van toelichting stelt de regering dat plaatsing
van het artikel in het hoofdstuk van 'het Rijk en zijn Inwoners' meer gepast
is dan plaatsing van het artikel in het hoofdstuk van onderwijs, alwaar het
artikel als het ware verdwaald lijkt. Ook wijziging van het drukpersartikel
zelf wordt door de regering, in navolging van het voorstel van de commis-
sie, voorgestaan. Om te voorkomen dat bijvoegingen tot verkeerde
gevolgtrekkingen leiden, moet het beginsel van drukpersvrijheid behoudens
verantwoordelijkheid zo eenvoudig mogelijk worden neergelegd in de
Grondwet. 16 De regering stelt voor dit als voigt in artikel 8 te doen:

'Niemand heeft voorafgaand verlof noodig, om door de drukpers gedachten
of gevoelens te openbaren, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de
wet.'

Uit het voorlopig verslag van de Tweede Kamer en uit processen-verbaal
van de beraadslagingen van de afdelingen van de Eerste Kamer blijkt dat
er veel kamerleden zijn die aan artikel 225 van de bestaande Grondwet,
baven het voorgestelde artikel, de voorkeur geven. Het beginsel van vrijheid
van drukpers is te 'gewichtig' om te veel in dezen aan de wet over te la-

13 A. Kuyper, Ons Program, Hilversum 1907, 5e druk, p. 338.
14 Hand. II 1847-1848, p. 249.
15 Hand. II 1847-1848, p. 335-359.
16 Hand. II 1847-1848, p. 569.
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ten." Ook wordt tijdens de beraadslagingen van de afdelingen van de
Eerste Kamer de wens geuit op het punt van de verantwoordelijkheid een
betere meer doelmatige wetgeving tot stand te brengen." Tijdens de
discussies in de Tweede Kamer blijkt evenwel weinig van enige tegenstand
ten opzichte van de drukpersvoorstellen." Het wetsontwerp dat onder
andere wijziging van artikel225 moet bewerkstelligen, wordt met vrij grote
meerderheid aangenomen en diegenen die tegen dit ontwerp stemmen
besluiten hiertoe geenszins vanwege wijziging en verplaatsing van artikel
225.

Op 14 oktober 1848 vindt publikatie van de herziene Grondwet plaats"
en hiermee heeft Nederland een nieuw drukpersartikel in het eerste
hoofdstuk van de Constitutie.

§ 4 Het Drukpersreglement van Nederlands-Indie"

Op 4 en 5 augustus 185422 worden in de Tweede Kamer beraadslagingen
gevoerd over artikel 113 van het Wetsontwerp tot vasts telling van het
reglement op het beleid der regering van Nederlands-Indie." Dit artikel
moet het preventieve stelsel ten aanzien van de drukpers in Nederlands-Indie
vastleggen. De regering vindt dat in het belang van de openbare orde de
vrijheid van drukpers niet moet geld en in Nederlands-Indie. Deze vrijheid
zou 'het gevoel van eerbied en gehoorzaarnheid jegens de bestaande magten
verzwakken' aangezien met deze vrijheid ook regeringsdaden bloot staan
aan openbare kritiek door middel van de drukpers. In Nederlands-Indie
is, in tegenstelling tot in een constitutionele staat, geen sprake van een
'tegenwicht in het vertegenwoordigende beginsel', waardoor vrijheid van
drukpers schadelijk is en aan de bevolking onthouden moet worden. 24

Een aantal Tweede-Kamerleden kan zich vinden in vaststelling van dit
preventieve stelsel in Nederlands-Indie. Door het conservatieve kamerlid
J .K. van Goltstein en door De Kempenaer wordt nog eens duidelijk naar
voren gebracht dat in Nederlands-Indie, waar de invloed van het volk op

17 Hand. II 1847-1848, p. 475, Hand. Staten-Generaal 1847-1848, Aanh. p. 6, 8.
18 Hand. Staten-Generaal 1847-1848, Aanh. p. 2.
19 Hand. II 1847-1848, p. 690-710, p. 935-940.
20 Stb. 1848, 7l.
21 Zie onder andere: 1.A. de Bruyne, De geschiedenis van Nederland inonzen tijd II, Schiedarn

1912, p. 245-252.
22 Hand. II 1853-1854, p. 1366-1391.
23 Ingediend bij kb van 15 dec. 1853.
24 Bijl. Hand. II 1853-1854, p. 397 (MvT).
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de werking van de regering niet wordt toegelaten en waar het yolk niet
in staat is om te oordelen over de maatregelen van de regering, de vrije
werking van de drukpers geen noodzakelijke vereiste is. Eigenlijk kan een
vrije drukpers alleen gelden daar waar de regeringsmaatregelen openlijk
worden beoordeeld en dus niet in Nederlands-Indie." De Kempenaer stelt
tevens dat een preventief stelsel voor de drukpers in Nederlands-Indie,
geheel past in hetgeen de Grondwet stelt. Het beginsel van drukpersvrijheid
geldt alleen voor het moederland en niet voor de kolonien. Door de bepaling
van artikel 8 van de Grondwet ook tot de kolonien uit te strekken wordt
in strijd met het geopenbaardeverlangen van de Grondwet gehandeld; artikel
118 van de Grondwet bepaalt toch immers dat de Grondwet en andere
wetten aIleen bindend zijn voor het Rijk in Europa, tenzij het tegendeel
daarin wordt uitgedrukt."

Hoewel vooralliberale kamerleden als Thorbecke, Van Eck en Van
Hoevell een repressief stelsel wensen voor de drukpers in Nederlands-
Indie," wordt door de meerderheid van de Tweede Kamer een meer
gematigd preventief stelsel ten aanzien van de drukpers in de kolonien
voorgestaan. Door het aannemen van een amendement van het antirevolutio-
naire kamerlid Mackay, zorgt de kamer ervoor dat in artikel 113 alleen
voor geschriften elders dan in Nederland gedrukt het preventieve stelsel
wordt vastgelegd. Met 44 stemmen voor en 11 stemmen tegen neemt de
Tweede Kamer het artikel 113 (later artikel 110) als volgt aan:

'Ret toezigt der Regering op de drukpers wordt bij algemeene verordening
geregeld, in overeenstemming met het beginsel, dat het door de drukpers
openbaren van gedachten of gevoelens en het toelaten van elders dan in Neder-
land gedrukte stukken geen andere belemmering mogen ondervinden dan tot
verzekering der openbare orde gevorderd wordt. In Nederland gedrulcte stukken
worden onbelemmerd toegelaten, behoudens ieders verantwoordelijkheid, volgens
regels bij algemeene verordening te stellen. '

Hierna laat de Eerste Kamer zich op 31 augustus uit over het Wetsont-
werp tot vaststelling van het reglement op het beleid der regering van
Nederlands-Indie. De liberaal en groot-protestant Van Dam van Isselt be-
klaagt zich hierbij over opneming van artikel 110 in het reglement. Hoewel
hij, zoals later blijkt, voor het wetsontwerp stemt, vindt hij vrije en
onbelemmerde invoer in Nederlands-Indie van in Nederland gedrukte

25 Hand. II 1853-1854, p. 1368, 1373, 1383, 1384.
26 Hand. II 1853-1854, p. 1383.
27 Hand. II 1853-1854, p. 1369, 1371, 1374.
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stukken rampzalig en wenst hij dat bij de te verwachten algemene
verordening strenge maatregelen worden genomen tegen verspreiding van
nadelige en gevaarlijke geschriften." Nadat de minister van Kolonien de
toezegging geeft de verantwoordelijkheid waarvan de tweede alinea van
artikel 110 spreekt zodanig te regelen dat geen misbruik wordt gemaakt
van de bepaling in dit artikel," wordt het wetsontwerp met 31 tegen 1
stem, die van Van Swingerden, aangenomen. De Wet, houdende vaststelling
van het Reglement op het beleid der regering van Nederlandsch Indie
verschijnt 2 september 1854 in het Staatsblad."

Ingevolge bovengenoemd artikel 110 van het regeringsreglement van
Nederlands-Indie, wordt bij besluit van 8 april 1856 een Reglement op de
Drukwerken in Nederlands-Indie vastgesteld dat op 10 november aldaar
wordt afgekondigd. Dit drukpersreglement zorgt bij bekendwording in
Nederland voor een storm van verontwaardiging. 31 Ook de Tweede Kamer
voelt zich geroepen te reageren op dit reglement dat strenge bepalingen
ten aanzien van de drukpers bevat. Op voorstel van Thorbecke verzoekt
de Tweede Kamer op 17 februari 185732 de minister van Kolonien om
mededeling van de stukken betreffende de verordening. Hierop verstrekt
deze minister enige stukken waaronder het drukpersreglement zelf.

Een commissie, ingesteld om de verstrekte stukken te bestuderen en
om de Tweede Kamer te adviseren hoe te reageren in dezen, komt in haar
rapport tot de conclusie dat het drukpersreglement herzien zou moeten wor-
den." Het reglement is te onduidelijk en kan zo tot verkeerde opvatting
aanleiding geven. Ook wordt onder andere de vrije uitoefening van het
beroep van drukker, uitgever of boekhandelaar te zeer beperkt door de
mogelijkheid, die de Gouverneur-Generaal geboden wordt om bij besluit
de uitoefening van deze beroepen te verbieden aan een bepaald persoon
of op een bepaalde plaats in het belang van de openbare rust. Evenzo vindt
de commissie verplichte ondertekening van artikelen in tijdschriften en het
stellen van een borgtocht voor het uitoefenen van het beroep van drukker,
uitgever of boekhandelaar onnodig. Het stellen van deze eisen kan mensen
ervan weerhouden hun gedachten te uiten.

28 Hand. I 1853-1854, p. 233, 234.
29 Hand. I 1853-1854, p. 237.
30 Stb. 1854, 129.
31 I.A. de Bruyne en N. Japikse, Staatkundige geschiedenis van Nederland I, Leiden 1917-1919,

p.246.
32 Hand. II 1856-1857, p. 554.
33 Bijl. Hand. II 1856-1857, p. 613-615.
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De Tweede Kamer debatteert vervolgens zes dagen" over het rapport.
Tijdens de debatten verdedigt de minister van Kolonien Mijer meerdere
malen het drukpersreglement. Hij stelt dat niet vergeten mag worden dat
het verzekeren van de openbare orde de eerste plicht is van een regering
die 'geroepen is, om de onwaardeerbare veroveringen der vaderen te
handhaven, talrijke in taal, zeden, godsdienst en behoeften verschillende
volksstammen, over vele eilanden verspreid, in bedwang te houden en aan
Nederland het behoud te verzekeren der voordelen, die uit dat deel des
Rijks zoo mildelijk vloeijen en niet kunnen gernist worden, zonder den
moederstaat zelfs onherstelbaar ten val te brengen. ' Met het drukpersregle-
ment is ter verzekering van de openbare orde, de in artikel 110 van het
regeringsreglement genoemde algemene verordening tot stand gebracht.
De minister vindt, in tegenstelling tot de commissie, dat het vorderen van
een borgtocht voor de uitoefening van het beroep van drukker, uitgever
of handelaar in drukwerken niet zalleiden tot onnodige belemmeringen.
Het borgtochtstelsel zal de drukker, uitgever of handelaar ervan weerhouden
iets te ondememen wat strijdig is met het algemeen belang. Daarenboven
kan de borgstelling een doeltreffend middel zijn om zich van voldoening
van eventuele boete en proceskosten te verzekeren. Ook vindt de minister
de bevoegdheid van de Gouverneur-Generaal om de uitoefening van het
beroep aan een bepaald persoon of plaats bij een met redenen omkleed
besluit ongeschikt te verklaren, onmisbaar ter verzekering van de openbare
orde. De bevoegdheid van de Gouverneur-Generaal is een uitvloeisel van
het aan de regering bij artikel 110 van het regeringsreglement verleende
toezicht. De vrees van willekeur mag niet leiden tot onthouding van deze
noodzakelijke bevoegdheid aan de Gouverneur-Generaal. Het stelsel waarbij
de verantwoordelijkheid voor een drukwerk allereerst ligt bij de schrijver,
bij gebrek aan de schrijver bij de drukker en bij gebrek aan de schrijver
en de drukker bij de uitgever en verspreider van de drukwerken, vindt de
minister dringend noodzakelijk om de openbare orde in Nederlands-Indie
zoveel mogelijk te beveiligen tegen verspreiding van drukwerken met een
strafbare inhoud die niet voor vervolging vatbaar is. De drukker, uitgever
en verspreider kunnen zich tenslotte van de toepassing van deze bepaling
vrijwaren door, indien het twijfelachtig is of een schrijver in Indie
vervolgbaar zal zijn, zich er vooraf van te vergewissen of door middel van
het desbetreffende drukwerk een misdrijf of overtreding gepleegd zal
worden. De verplichte ondertekening door de schrijver van artikelen in
tijdschriften zal volgens de minister leiden tot 'gematigde' en 'bezadigde'

34 Hand. II 1856-1857, p. 620-700, 704.
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uiting van gedachten. Deze verplichting strekt echter alleerst ter verzekering
van de strafvervolging. Hoewel minister Mijer erkent dat er gebreken kleven
aan het drukpersreglement acht hij dit reglement toch in overeenstemming
met artikel 110 van het regeringssreglement; er worden preventieve
bepalingen vastgesteld daar waar dit is toegestaan en geen enkele bepaling
stelt preventieve maatregelen voor in Nederland gedrukte stukken."

Ondanks de uiteenzettingen van de minister zijn een groot aantal ka-
merleden nog niet voldoende overtuigd van de noodzakelijkhied van de
strenge bepalingen van het drukpersreglement en van de overeenstemming
van het reglement met artikel 110 van het regeringsreglement. Het liberale
kamerlid A. Hoynck van Papendrecht dient een amendement op de conclusie
van de commissie in waarin het drukpersreglement in strijd met de geest
en de bedoeling van artikelll 0 van het regeringsreglement wordt genoemd
en waarin herziening van het drukpersreglement en uitvoering van de tweede
alinea van artikel 110 door regeling bij de wet gewenst wordt. 36 Het
amendement wordt met geringe meerderheid, 33 tegen 29 stemmen,
verworpen. De antirevolutionairen stemmen met de conservatieven tegen
en de rooms-katholieken met de liberalen voor het amendement. De rooms-
katholieken Meeussen en Van Nispen van Sevenaer zijn van mening dat
de verantwoordelijkheid in het drukpersreglement zo geregeld wordt dat
de tweede alinea van artikel 110 geheel verijdeld wordt. 37 Meeussen stelt
dat het verantwoordelijk stellen van de verspreider van drukwerken, het
doden van de drukpers betekent, het amendement van Mackay wordt zo
vernietigd. De bedoeling van de tweede alinea van artikel 110 was om de
Nederlandse drukpers in een gunstiger positie te brengen dan de Indische.
Volgens Meeussen bereikt men door de verspreider verantwoordelijk te
stellen het tegenovergestelde. De verspreider van Indische drukwerken heeft
de drukker, uitgever en meestal ook de schrijver achter zich, terwijl de
verspreider van Nederlandse drukwerken daarentegen niemand achter zich
heeft omdat schrijver en uitgever vaak in Nederland wonen. Deze laatste
verspreider zal dan ook terecht terugdeinzen voor de verantwoordelijkheid
die met het drukpersreglement, zelfs als hem geen medeplichtigheid ten
laste kan worden gelegd, op hem komt te rusten. De conclusie van dit
kamerlid is dat in de regeling van dit onderwerp aIleen behoorlijk kan
worden voorzien bij de wet. 38 Kamerlid Van Nispen van Sevenaer stelt
dat als men wil voldoen aande tweede alinea vanartikell10, als men ieders

35 Hand. II 1856-1857, p. 626-628, 631, 679.
36 Hand. II 1856-1857, p. 646.
37 Hand. II 1856-1857, p. 633, 677.
38 Hand. II 1856-1857, p. 635.

41



Hoofdstuk 3

verantwoordelijkheid wil regelen en als men het recht op onbelemmerde
en vrije verspreiding van in Nederland gedrukte stukken wil eerbiedigen,
men het denkbeeld aan moet nemen schrijver, drukker en uitgever hier in
Nederland te straffen en aIleen indien deze niet te straffen zijn over te gaan
tot het straffen van verspreider of verkoper in Indie. Aan de bepaling van
de tweede alinea van artikel 110 van het regeringsreglement kan eigenlijk
alleen uitvoering gegeven worden bij een wet waarin ieders verantwoorde-
lijkheid, dus van de schrijver, drukker en uitgever in Nederland en van
de verspreider in Indie, duidelijk wordt geregeld."

De liberaal Van Hoevell, die eveneens voor het amendement van Hoynck
van Papendrecht stemt, gaat in zijn afkeuring van het drukpersreglement
zelfs zover dat hij het reglement op de drukwerken vergelijkt met een
plakkaat dat Alva in 1570 in Nederland uitvaardigde. Van Hoevell citeert
hierbij het werk van Brandt, Histoire der Reformatie, uit de zeventiende
eeuwaldus:

'maar Alva meenende dat de verbode boeken nu 't meeste voedsel van oproer
waren, bragt den 19den van Bloeimaand 1570 een nieu plakkaet te voorschyn,
dat het heele bewind der printery aan de opsight van een gemaghtigde of hoofd-
printer beval,met verpligting al dergeenen, die zich hier mee geneerden, onder
eed en swaere peenen, van niets uittegeven of te verhandelen, eer dat het voor
goed gekeurt waere. Vele verhoedenissen hieldt het in, om de overtredingen
te weren.r"

Veel minder kritiek wordt er geuit door het antirevolutionaire kamerlid
Groen van Prinsterer. Hoewel hij het met kamerlid Meeussen eens is dat
het straffen van de verspreider de dood der drukpers is, ziet Groen geen
andere mogelijkheid. Als de verspreider wordt vrijgesteld van verantwoorde-
lijkheid, wie is dan verantwoordelijk? Vrijlating van de verspreider is de
dood van de verantwoordelijkheid en dat is ook niet wat het amendement
van Mackay destijds beoogde. Hoewel Groen stelt grote bezwaren te hebben
tegen het drukpersreglement en herziening hiervan verlangt omdat ook hij
de Nederlandse drukpers in Indie in een gunstige positie wenst te zien, kan
hij niet voor de conclusie van de commissie, waarin gevraagd wordt om
herziening van het reglement, of voor het amendement op de conclusie van
de commisssie van Hoynck van Papendrecht stemmen. Hij acht zowel het
amendement als de conclusie van de commissie te kort doen aan de

39 Hand. II 1856-1857, p. 678,697.
40 Hand. II 1856-1857, p. 652.
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billijkheid jegens de minister en aan de ware belangen van het vaderland.
Groen van Prinsterer stelt hierop in een amendement voor om uit de
conclusie van de commissie de wens om herziening van het drukpersregle-
ment te laten vervallen; hiermee zal als conclusie van de commissie
overblijven dat een afschrift van het verslag van de commissie aan de
minister van Kolonien zal worden gezonden. Met aanneming van dit
amendement wordt voorkomen dat de kamer door herziening te verlangen
stelt dat het reglement in strijd wordt geacht met artikel 110 van het
regeringsreglement en dat aldus de minister op dit punt veroordeeld wordt.
Tevens vindt Groen dat de Kroon, het Ministerie en de kamers met het
voeren van politieke twisten geen fraaie indruk maken in Oost-Indie."

De antirevolutionair Elout van Soeterwoude kan zich verenigen met
het amendement van Groen. Ook hij vindt dat de conclusie van de
commissie en het amendement van Hoynck van Papendrecht een te grote
veroordeling van de minister te weeg zullen brengen. Toch uit dit kamerlid
zich ook voor regeling van de uitvoering van de tweede alinea van artikel
110 bij de wet en vindt hij de manier waarop de verantwoordelijkheid in
het drukpersreglement geregeld wordt niet juist. Aan het eind van zijn
redevoering doet dit kamerlid een beroep op de minister om het reglement,
indien mogelijk, voorlopig buiten toepassing te laten voor zover het de
Nederlandse drukwerken betreft. Bovendien vraagt hij de minister om de
vele geuite bezwaren ernstig in overweging te nemen om er daarna eventueel
aan tegemoet te kunnen komen."

Nadat de kamer het amendement van Groen met 47 tegen 15 stemmen
heeft verworpen wordt de conclusie van de commissie door de kamer met
56 tegen 6 stemmen aangenomen.? Het zijn de antirevolutionairen Van
Reede van Oudtshoorn, Van Lynden, Elout van Soeterwoude, Groen van
Prinsterer, de door Witlox in zijn 'De staatkundige emancipatie van
Nederlands katholieken 1848-1870' als ultra conservatiefbestempelde Van
Foreest en kamerlid Hoffman, de zwager van Groen van Prinsterer die niet
echt tot de anti-revolutionairen gerekend moet worden, maar weI vaak met
hen meestemt, 44 die tegen aanneming van de conclusie van de commissie
stemmen.

Inde jaren die volgen komt de drukpers in Nederlands-Indie regelmatig
aan de orde in de Staten-Generaal, Ook na wijziging van het drukpersregle-

41 Hand. II 1856-1857, p. 651, 652.
42 Hand. II 1856-1857, p. 658.
43 Hand. II 1856-1857, p. 699, 700.
44 R. Reinsrna, De invasie der kerkelijke, AR Staatkunde, 1969 p. 253.
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ment bij besluit van 24 juni 1858,45 waarrnee bepaald wordt dat voor de
misdrijven waartegen het reglement straffen bedreigt kwaad of boosaardig
opzet vereist is, blijft menig kamerlid een wet tot herziening van het
drukpersreglement verlangen, ook nu het reglement niet gehandhaafd wordt
in Nederlands-Indie en als het ware in onbruik is geraakt." De minister
van Kolonien, Rochussen stelt eind 1858 dat ook hij regeling van de
drukpers bij de wet wenselijk vindt" en hij stelt in 1859 de kamer een
wetsontwerp tot herziening van de bepalingen van het drukpersreglement
in het vooruitzicht. De minister geeft hierbij aan dat met dit wetsontwerp
het tegengaan van misbruik van de drukpers en regeling van ieders
verantwoordelijkheid beoogd zal worden." Dit wetsontwerp zal in over leg
met de minister van Justitie tot stand moeten komen en totdat nieuwe
wetgeving voor de drukpers in Nederlands-Indie is vastgesteld zal het
drukpersreglement van 1856, door sommigen het 'gedrocht der duisternis'
genoemd, van kracht blijven." Op 27 mei 1861 verkondigt een van de
opvolgers van minister Rochussen, minister Uhlenbeck, in antwoord op
kamervragen hieromtrent dat de aangelegenheid der drukpers afzonderlijk
geregeld zal gaan worden in een drukperswet voor Nederlands- Indie, 50

In september 1864, tijdens de beraadslagingen over het ontwerp-adres
van antwoord op de Troonrede, uit het rooms-katholieke kamerlid Van
Nispen van Sevenaer zijn ontevredenheid over de losbandigheid van de
drukpers in Nederlands-Indie. Volgens hem bestaat er in Indie, nu het
drukpersreglement niet wordt toegepast, geen gebrek aan vrijheid van druk-
pers maar gebrek aan toezicht van de regering, terwijl artikell10 van het
regeringsreglement toch duidelijk van dit toezicht spreekt. 51 Er zijn meer
kamerleden die de drukpers in Indie te losbandig vinden en die spoedige
indiening van een wetsontwerp voor de drukpers in Nederlands-Indie'"
of toepassing van het drukpersreglement wenselijk achten." Deze laatste
mening is onder andere de antirevolutionair Koorders toegedaan. De minister
van Kolonien Van Bosse daarentegen verklaart op 15 september 1871 dat
aan hem geen omstandigheden bekend zijn die aanbieding van een
wetsontwerp op de drukpers in Nederlands- Indie noodzakelijk maken. Van

45 Indische Stb. 1858, 73.
46 BijJ. Hand. II 1858-1859, p. 349.
47 BijJ. Hand. II 1858-1859, p. 451.
48 BijJ. Hand. II 1859-1860, p. 209.
49 Bijl. Hand. II 1860-1861, p. 477.
50 Hand. II 1861-1862, p. 815.
51 Hand. II 1864-1865, p. 55.
52 BijJ. Hand. II 1864-1865, p. 369, Hand. I 1864-1865, p. 90.
53 Hand. II 1867-1868, p. 215, 224.
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Bosse vindt dat de bestaande verordeningen voldoende mogelijkbeden bieden
om eventueel misbruik van de drukpers tegen te gaan." Deze verklaring
wekt de indruk dat het drukpersreglement in de jaren 70 wordt toegepast.
Dat deze indruk juist is blijkt uit het voorlopig verslag van de Commissie
van Rapporteurs voor de wetsontwerpen tot vasts telling van de begroting
van Nederlands-Indie voor 1874. Enkele niet nader aangeduide leden
verklaren zich hierin tegen de 'vervolgingen en bemoeijelijkingen' waaraan
de dagbladpers de laatste tijd in Indie is blootgesteld. Zij vinden dat het
drukpersreglement niet in zijn oorspronkelijke geest wordt toegepast.
Andere, evenmin met naam aangeduide,leden achten het echter juist dat
het drukpersreglement streng wordt toegepast, want het bespottelijk maken
van hooggeplaatste personen en overdreven kritiek op regeringshandelingen
ondermijnen op den duur het Nederlandse gezag." Deze onenigheid over
de wijze waarop en de mate waarin het reglement moet worden toegepast
blijft in de hierop volgende jaren bestaan; de wens om te komen tot een
regeling van de drukpers van Nederlands-Indie bij de wet wordt echter vanaf
1873 niet meer gehoord.

Naar aanleiding van het bovenstaande kan worden vastgesteld dat enige
groot-protestanten (De Kempenaer en Van Dam van Isselt) en de antirevolu-
tionairen in de Staten-Generaal geenszins ijveren voor een vrije drukpers
in Nederlands-Indie. Zij verenigen zich met een al dan niet gematigd pre-
ventief stelsel ten aanzicn van de drukpers in Nederlands-Indie. De groot-
protestant De Kempenaer denkt dat alleen daar een vrije drukpers kan gelden
waar regeringsmaatregelen openlijk worden beoordeeld en waar de invloed
van het volk op de werking van de regering wordt toegelaten, hetgeen in
Nederlands-Indie niet het geval is. Bovendien meent hij dat het beginsel
van drukpersvrijheid neergelegd in artikel 8 van de Grondwet alleen geldt
voor het Rijk in Europa en niet voor de Kolonien. Hoewel de antire-
volutionair Mackay voorstelt het preventieve stelsel ten aanzien van de
drukpers aIleen te laten gelden voor elders dan in Nederland gedrukte
stukken (amendement met be trekking tot artikel 113, later 110, van het
regeringsreglement), bestrijden de antirevolutionairen het standpunt van
de regering en van de conservatieven dat drukpersvrijheid in Nederlands-
Indie schadelijk is omdat in Nederlands-Indie geen sprake is van een te-
genwicht in het vertegenwoordigend beginsel, niet en stemmen de antirevolu-
tionairen op een later tijdstip tegen een amendement dat het drukpers-

54 Bijl. C Hand. II 1871-872, nr. 3 p. 14.
55 Bijl. B Hand. II 1873-1874, nr. 35 p. 4.
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reglement onder andere in strijd acht met de geest en bedoeling van artikel
110 van het regeringsreglement. Tevens wijzen zij de conclusie van de
commissie dat het drukpersreglement herzien zou moeten worden af. Groen
van Prinsterer denkt hierbij aan de billijkheid jegens de minister en aan
de ware belangen van het vader land , die wat hem betreft zwaarder wegen
dan een vrije drukpers. Groen stelt wel, evenals Elout van Soeterwoude,
bezwaren te hebben tegen het drukpersreglement maar verkiest verant-
woordelijkheid van de verspreider en hiermee de dood der drukpers boven
de dood der verantwoordelijkheid. Elout van Soeterwoude uit zich voor
regeling van de materie bij de wet maar stemt toch mee met de andere
antirevolutionairen. De rooms-katholieken nemen in eerste instantie een
andere houding aan. Zij achten het drukpersreglement niet in overeenstem-
mingmet artikelll0 (113) vanhet regeringsreglement, stemmen voor her-
ziening van het drukpersreglement en wensen regeling van ieders verant-
woordelijkheid met betrekking tot de drukpers bij een wet. In september
1864 echter komt men van rooms-katholieke zijde minder op voor de
vrijheid van drukpers in Nederlands- Indie. Van Nispen van Sevenaer vindt
dan de drukpers in Nederlands-Indie te losbandig en pleit voor toepassing
van het drukpersreglement.

§ 5 De circulaire van minister Blanken

Sinds de grondwetswijziging van 1848 stelt artikel 58 van de Grondwet
dat het bevorderen, ontslaan en op pensioen stellen van officieren bij een
wet geregeld moet worden. Om aan dit voorschrift te voldoen biedt de
regering op 24 februari 185156 onder andere twee wetsontwerpen tot
regeling van de bevordering, het ontslag en het op pensioen stellen van
de militaire officieren aan. In deze wetsontwerpen, waarvan er een van
toepassing is op de officieren van de landmacht en de ander bepalingen
stelt voor officieren van de zeemacht, is de bepaling te vinden dat een
officier ontslagen kan worden wegens openbare geschriften. De beoordeling
van de geschriften van officieren wordt overgelaten aan een raad van
onderzoek. De minister van Oorlog, Van Spengler geeft in de memorie
van beantwoording aan dat het niet de bedoeling is geschriften over zuiver
wetenschappelijke onderwerpen te weren. WeI zal met kracht opgetreden
moeten worden tegen het schrijven van officieren over zaken waardoor

56 Bijl. Hand. II 1850-1851, p. 327-367.
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de militaire dienst en krijgstucht worden aangerand.? Een groot deel van
de Tweede Kamer wil echter uit de voorgestelde bepaling schrappen dat
officieren die door openbare gedragingen of door openbare geschriften de
militaire dienst aanranden, ontslagen kunnen worden. Het amendement van
kamerlid Dommer van Polders veldt om de term 'militaire dienst' buiten
de bepaling te laten, wordt aldus aangenomen." Vervolgens wordt in de
kamer met 44 tegen 17 stemmen de bepaling aangenomen" dat officieren
van de landmacht ontslagen kunnen worden:

'wegens gedragingen of daden in het openbaar of wegens openbare geschriften,
waardoor de waardigheid van den officiersrang, de eerbied voor den persoon
des Konings en de grondwenige instellingen of de krijgstucht bepaaldeJijk worden
aangerand (... )'

Een van de tegenstanders is de antirevolutionair Mackay. Hij vindt de
uitdrukking 'des persoon des Konings', op voorstel van de liberaal Van
Eck van regeringswege in het ontwerp opgenomen, te weinig omvattend.
De woorden 'eerbied voor den Koning' omvatten volgens hem meer en
zijn meer in overeenstemming met de aard van het koningschap.f De
bepaling dat officieren van de zeemacht ontslagen kunnen worden vanwege
openbare geschriften wordt in de Tweede Kamer zonder beraadslaging en
zonder hoofdelijke stemming aangenomen.?' In de Eerste Kamer worden
de beide wetsontwerpen met algemene (29) stemmen aangenomen." Over
bovengenoemde bepaling, in de Wet van 28 augustus 1851, tot regeling
van de bevordering, het ontslag en het op pensioen stellen der militaire
officieren bij de Zeemagt'" opgenomen in artikel 22, derde lid, en in de
Wet van 28 augustus 1851, tot regeling van de bevordering, het ontslag
en het op pensioen stellen der militaire Officieren bij de Landmagt?' gesteld
in artikel 27, derde lid, wordt in de Eerste Kamer niet van gedachten
gewisseld.

Ruim tien jaar later, in 1862, toont de minister van Oorlog Blanken
zich ontevreden over 'schrijvende' officieren die zich in dagbladen en elders
uitlaten over personen en zaken met betrekking tot het bestuur van Oorlog.

57 Bijl. Hand. II 1850-1851, p. 664.
58 Hand. II 1850-1851, p. 1076.
59 Hand. II 1850-1851, p. 1076.
60 Hand. II 1850-1851, p. 1076.
61 Hand. II 1850-1851, p. 1113.
62 Hand. I 1850-1851, p. 212, 213.
63 Stb. 1851, 126.
64 Stb. 1851, 128.
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Bij de behandeling van de begroting van Oorlog voor 1863 vraagt kamerlid
Godefroi de minister enige uitleg over zijn standpunt over de vrijheid van
meningsuiting van officieren. Minister Blanken geeft te kennen dat officieren
zeker het recht hebben om te schrijven, maar dat zij moeten weten wat
zij schrijven; schimpen en schelden zal hen volgens de wet belet moeten
worden. Een officier is geen gewoon burger en heeft niet dezelfde rech-
ten." Vervolgens gaat minister Blanken over tot het sturen van een circulaire
aan de korpsen omtrent het optreden van officieren als schrijvers over
krijgskundige onderwerpen." Een reactie van de Tweede Kamer op deze
circulaire blijkt allereerst uit het voorlopig verslag over de begroting voor
1864. Het wordt twijfelachtig gevonden of zulk een streng beroep als de
minister nu met deze circulaire op de krijgstucht he eft gedaan, wei nodig
is geweest. Hoewel zeker niet valt te ontkennen dat nu en dan door
officieren van het leger in openbare geschriften een toon is aangeslagen
die als onbehoorlijk kan worden aangemerkt, brengt een te grote belemme-
ring van de vrijheid van schrijven voor de officieren mee dat ook nuttige
geschriften over gebreken in militaire inrichtingen achterwege zullen blijven.
Ook zijn enige kamerleden van mening dat de officier in de eerste plaats
staats burger is en dus even vrij als ieder ander zijn gedachten te openbaren
door de drukpers, zonder andere verantwoordelijkheid dan die de algemene,
voor ieder geldende wet hem oplegt. 67 De minister antwoordt hierop dat
hij nimmer de betamelijke vrijheid van schrijven bij het leger heeft willen
verkorten; de nuttige vertogen over gebreken inmilitaire inrichtingen moeten
niet achterwege blijven. Met de circulaire heeft hij echter willen benadruk-
ken dat hij niet zal toestaan dat officieren een of ander militair onderwerp
als middel gebruiken om zich op verregaand onvoegzame toon te uiten of
om het militair gezag aan te vallen of te kleineren. Het standpunt dat
officieren dezelfde rechten hebben als staats burgers wijst de minister
pertinent af. Voor een officier mogen meer beperkingen gelden, zijn rechten
worden noodzakelijk gewijzigd en in vele gevallen zelfs beheerst door de
plichten welke zijn bijzondere betrekking tot de staat en de staatsdienst hem
oplegt. 68 Met deze uiteenzetting van de minister is de discussie over het
schrijven van officieren nog niet gedaan. In het voorlopig verslag van de
Tweede Kamer over de begroting voor 1865 wordt door verscheidene
kamerleden gevraagd of de minister het er mee eens is dat aan de officieren
van het leger geen andere beperking in het uitgeven van krijgskundige

65 Hand. II 1862-1863, p. 297, 312-314.
66 T.A.M. van der Horst, Ambtenaren en grondrechten, Alphen aid Rijn 1967, p. 5.
67 Bijl. Hand. II 1863-1864, p. 273.
68 Bijl. Hand. II 1863-1864, p. 372.
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geschriften zal worden opgelegd, dan die uit de noodzakelijke aard van
de krijgstucht voortvloeit en dat de officier aldus verboden wordt zijn
superieuren en medeofficieren als persoon te bekritiseren. En dat daarente-
gen de beoordeling van zaken en genomen of te nemen maatregelen hem
vrij staat. 69 De minister verklaart zich niet in dit voorgestelde beginsel
te kunnen vinden. Ook zaken en maatregelen kunnen in het publiek ter
sprake worden gebracht op een wijze, die zonder personen te kwetsen de
belangen van de dienst ten zeerste benadelen; op een wijze ook, waardoor
de krijgstucht weI degeJijk wordt aangerand." Het kamerlid Van Limburg
Brouwer stelt op 16 december 1864 in de kamer dat dit antwoord van de
minister de conclusie rechtvaardigt dat het geheel met de vrijheid van
drukpers voor het leger gedaan is. Er is sprake van censuur in de strengste
en meest onverholen toepassing. De minister tracht de intellectuele krachten
van de militairen aan banden te leggen en is niet liberaal waar het militaire
zaken geldt. 71 De reactie van de minister op deze aantijging is dat hij niet
met Van Limburg Brouwer wil bespreken of hij liberaal of niet liberaal
is in militaire zaken en dat hij tijdens zijn ambtsperiode geen schrijvers
aan banden heeft gelegd." Met deze verdediging is de discussie in het
parlement rond de vrijheid van drukpers van officieren voorlopig gesloten.

De totstandkoming in 1851 van de bepalingen dat officieren van de
landmacht en van de zeemacht ontslagen kunnen worden wegens openbare
geschriften, ondervindt, op een redactioneel bezwaar van de antirevolutionair
Mackay na, geen tegenstand van de christelijke kamerleden. Hoe de reactie
vandeze kamerleden ruim tienjaar later is, als minister Blanken verkondigt
dat officieren weI mogen schrijven maar op dit punt geen gewone burgers
zijn en dus niet dezelfde rechten hebben, is uit de stukken niet op de maken.
Daar waar bekend is welke kamerleden op deze houding van minister
Blanken afkeurend reageren zijn dit andere dan uitgesproken christelijke
kamerleden.

69 Bij!. Hand. II 1864-1865, p. 347, 348.
70 Bij1. Hand. II 1864-1865, p. 438.
71 Hand. II 1864-1865, p. 435.
72 Hand. II 1864-1865, p. 4383•
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§ 6 Wet tot afschaffing van het zegelrecht 73

Op 24 februari 1851 wordt door de regering, met minister Van Bosse als
minister van Financien, een verlaging van het dagbladzegel in het Wetsont-
werp tot wijziging en aanvulling van de wet op het zegelrecht van 3 oktober
1845 voorgesteld. 74 Het verslag van de Commissie van Rapporteurs
omtrent dit wetsontwerp maakt melding van het verlangen van sommige
kamerleden om naar het voorbeeld van Belgic en enige andere staten de
drukpers geheel vrij te stellen van zegelbelasting. In artikel 227 van de
Grondwet" wordt de drukpers gekenmerkt als een doelmatig middel tot
uitbreiding van kennis en voortgang van verlichting. Het zegelrecht zou
daarentegen de oprichting en uitbreiding van 'nuttige dagbladondememingen'
en de invoer van 'voomame buitenlandse dagbladen' bemoeilijken." Tij-
dens de beraadslagingen in de Tweede" en de Eerste" Kamer wordt
deze wens om te komen tot afschaffing van het zegelrecht niet meer geuit.
In tegenstelling tot de Tweede Kamer, die met 48 tegen 7 stemmen het
wetsvoorstel aanneemt, verwerpt de Eerste Kamer op 26 april 1852 met
algemene stemmen het wetsvoorstel. Deze verwerping vindt plaats vanwege
de voorgestelde bepalingen op het terre in van het wisselrecht en niet zozeer
vanwege de in artikel 6 voorgestelde verlaging van het dagbladzegel.
Integendeel, de liberale katholiek Cremers uit zelfs de wens dat artikel 6
onafhankelijk van al het andere tot wet zou worden verheven. Evenals
Eerste-Kamerlid Van Rijckevorsel" betreurt hij dat de dagbladen de dupe
worden van afwijzing van de artikelen met be trekking tot de wisselbrieven.
Verlichting van de lasten die op de pers drukken is een behoefte van deze
tijd.80

Na deze mislukte poging om te komen tot een verlaging van het dagblad-
zegel is de roep om deze verlaging niet verdwenen. Bijvoorbeeld in 185581

en 185882 dringen onder andere de liberale kamerleden Van Eck en

73 Zie onder andere: I.M.H.1. Hemels, De Nederlandse pers voor en na de afschaffing van
het dagbladzege1 in 1869, Assen 1969, p. 38-63,181-192, I.A. de Bruyne, De geschiedenis
van Nederland in onzen tijd III, Schiedarn 1912, p. 400-405 ..

74 Bijl. Hand. II 1850-1851, p. 373-3762

75 Men verwijst naar de oude Grondwet.
76 Bijl. Hand. II 1851-1852, p. 576, 577.
77 Hand. II 1851-1852, p. 915-922.
78 Hand. I 1851-1852, p. 191-201.
79 Hand. I 1851-1852, p. 193.
80 Hand. I 1851-1852, p. 198.
81 Hand. II 1855-1856, p. 495.
82 Hand. II 1857-1858, p. 459-464.
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Thorbecke er bij de minister van Financien, in 1855 de conservatiefVrolik
en in 1858 de liberaal Van Bosse, op aan om te komen met voorstellen
om het dagbladzegel te verlagen of af te schaffen. In 1858 verklaart Van
Eck dat het zeer natuurlijk is dat er bij een autocratische regeringsvorrn
een zwaar zegel op de dagbladen wordt gelegd, maar dat daar waar grote
invloed aan de burgerij op 's lands bestuur is gegeven, de wisseling van
gedachten in het politieke leven zo ruim mogelijk behoort plaats te vinden,
wil zodanig stelsel goed werken. Hij kan:

'de werking van eene liberale, eene constitutionele grondwet niet begrijpen,
indien het licht niet tot ieder gevoerd wordt; indien niet ieder in de mogelijkheid
gesteld wordt om zich die begrippen eigen te maken, die tot de goede
uitleggingen der beginselen van die grondwet kunnen leiden; daartoe behoort
vooral eene vrije drukpers. '83

Ondanks deze aandrang van somrnige kamerleden zorgt het wetsontwerp
op het zegelrecht dat op 22 november 1864 door de regering, met de liberaal
Betz als minister van Financien, wordt ingediend" evenmin voor wijziging
van het zegelrecht op de dagbladen. In de memorie van toelichting van dit
wetsontwerp, die tevens gezien moet worden als de memorie van beantwoor-
ding op het voorlopig verslag van het op 28 september 1863 ingediende
wetsontwerp tot wijziging van het zegelrecht, is de minister van Financien
van mening dat opheffing van het zegelrecht op drukwerken, dagbladen
en advertenties, ondanks het offer dat hierrnee van de schatkist wordt
gevorderd, wenselijk en noodzakelijk is mede gezien de mening van een
deel van de kamer. 85 Op maandag 10 juli 1865 worden de algemene be-
raadslagingen omtrent dit wetsontwerp in de Tweede Kamer geopend."
De eerste spreker, de conservatieve liberaal J.K. van Goltstein, vindt het
erg jammer dat weer twee ongelijksoortige onderwerpen in hetzelfde voorstel
worden samengevoegd; de vrijstelling van dagbladen van zegel en de
onderwerping van verschillende akten aan het zegel. Daarenboven kan hij
niet instemmen met afschaffmg van het zegelrecht. Als men de eigenlijke
stand van zaken nagaat, aldus Van Goltstein, dan zal men moe ten bekennen
dat er dagbladen zijn die zich 'niet door schoonheid van geest, bevalligheid
van manieren of hoffelijkheid van toon onderscheiden. ' Na de afschaffmg,
die een offer van 6 ton zal vergen van de schatkist, zullen nog meer van

83 Hand. II 1857-1858, p. 464.
84 Bijl. Hand. II 1864-1865, p. 694-718.
85 Bijl. Hand. II 1864-1865, p. 705.
86 Hand. II 1864-1865, bIz. 1229-1237.
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dit soort dagbladen gaan ontstaan." De liberaal Viruly Verbrugge is,
evenals Van Limburg Brouwer, voor afschaffmg van het zegelrecht, maar
de liberalen Rochussen en Dumbar daarentegen vinden het een beter idee
de burgerij in staat te stellen 'ossenvlees' te eten in plaats van 'couranten-
brood' .88 Als de Tweede Kamer met 50 stemmen tegen 16 stemmen een
amendement van de liberale Israeliet Van Nierop aanneemt waardoor de
financiele compensatie voor afschaffmg van het zegelrecht, een grotere
opbrengst van het handelszegel, vervalt, ziet de regering zich genoodzaakt
in het belang van de schatkist het wetsontwerp in te trekken."

Op 14 oktober 1868 stelt de regering met Van Bosse als minister van
Financien, nadat er van alle kanten op aan gedrongen is onder andere in
de vorm van een groot aantal verzoekschriften die de Tweede en Eerste
Kamer bereiken, opnieuw volledige afschaffmg van het zegelrecht voor.
Deze keer moet schadeloossteIling van de schatkist, voor een bedrag van
7 ton, plaats gaan vinden door verhoging van de belastingen op de verkoop
in het klein van tabak en sterke drank en door verhoging van het invoerrecht
op thee. Op verzoek van de Commissie van Rapporteurs omtrent dit
wetsvoorstel trekt de regering dit voorstel tot compensatie van de nadelen
voor de schatkist in90 en stelt zij een schadeloosstelling door verhoging
van de belasting op gedestilleerd er voor in de plaats. In maart 1869
beginnen de uitgebreide beraadslagingen over dit wetsontwerp en het blijkt
dat niet de gehele kamer in kan stemmen met afschaffmg van het zegelrecht
en met de wijze waarop de nadelen voor de schatkist gecompenseerd zullen
gaan worden.

De antirevolutionair Van Wassenaer van Catwijck beweert toe te juichen
dat dagbladen van een last worden ontheven, maar is tegelijkertijd van
mening dat de financiele toestand niet zodanig is dat de schatkist het hiermee
gevraagde offer van 1710.000,- kan dragen. Hij stelt dat:

'wanneer er belastingen \runnen worden afgeschaft - hetgeen ik niet geloof dat
op dit oogenblik mogelijk is - er dan zijn, wier afschaffing het volk meer zal
baten dan de wegneming van dezen zoogenaamden "accijns op het verstand".'

Van Wassenaer van Catwijck denkt hierbij aan de belasting op bieren en
azijnen. Door verhoging van de belasting op het gedestilleerd, het door
de regering voorgestelde equivalent voor afschaffmg van het dagbladzegel,

87 Hand. II 1864-1865, p. 1230.
88 Hand. II 1864-1865, p. 1231-1233.
89 Hand. II 1864-1865, p. 1268.
90 Bijb1ad Il 1868-1869, p. 737.
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en afschaffmg van beJasting op bieren en azijnen wil hij trachten het gebruik
van sterke drank (jenever) te verminderen en bevorderen dat er bierhuizen
in plaats van sJijterijen verrijzen. De heren die het zegeJ een belasting op
het verstand noemen moeten, volgens hem, toegeven dat een dagblad in
een bierhuis 'beter en helderder gedirigeerd' wordt dan in een slijterij.
Overigens gelooft Van Wassenaer van Catwijck niet dat door afschaffmg
van het zegelrecht kranten meer verkocht zullen gaan worden. Het nemen
van eigen kranten zal met of zonder zegel hetzelfde blijven. Zo heeft men
op een dorp een of twee boekverkopers die geabonneerd zijn op een krant.
Deze krant wordt om het vuil worden te beletten in een portefeuille van
huis tot huis verzonden en in de loop van de dag door een twaalftal geabon-
neerden gelezen. Een kleine vermindering van de abonnementsprijs, als
gevolg van afschaffing van het zegelrecht, zal zeker niet tot gevolg hebben
dat er meer kranten bij die boekverkopers gelezen gaan worden. Tevens
is in societeiten, koffiehuizen en bierhuizen aanwezigheid van een krant
noodzakelijk. De houders van deze inrichtingen zullen niet voor enige
guldens meer of minder een krant doen verdwijnen. Afschaffing van het
zegelrecht zal ook niet zorgen voor betere kranten. Dagbladen door mannen
met krnipende karakters, die uitsluitend uit zelfzucht handelen, geschreven
zullen altijd op het laagste peil blijven. Dagbladen die aIleen het waarachtig
heil van het land beogen, met voorbijzien van eigen belang, zullen altijd
degelijke goede kranten blijven, of zij gezegeld zijn of niet."

De antirevolutionaire kamerleden Bichon van IJsselmonde en Saaymans
Vader zijn eveneens tegen het wetsvoorstel tot afschaffing van het zegelrecht
op de gedrukte stukken en op de advertenties in de nieuwspapieren. Bichon
van IJsselmonde gelooft niet dat de afschaffing van deze belasting door
het Nederlandse yolk begeerd wordt; van uiting van een volkswens is
volgens hem niets gebleken. Evenrnin zal het Nederlandse yolk door afschaf-
fmg van deze belasting gebaat worden. Hij vreest dat het meer algemeen
lezen van onze kranten niet bevorderlijk zal zijn voor de 'geestbeschaving
en goede zeden'. De afschaffing van het zegelrecht is tevens met het oog
op de financien zeer ontijdig te noemen. Tenslotte stelt dit kamerlid dat,
wanneer er sprake kan zijn van afschaffmg van belasting andere belastingen
dan het zegelrecht de voorkeur verdienen." Saaymans Vader noemt de
belasting op de dagbJaden een belasting op luxe:

91 Hand. n 1868-1869, p. 1079, 1080, 1112.
92 Hand. II 1868-1869, p. 1094.
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'Niet de mindere man; deze leest in den regel aileen 't geen locaal nieuws
betreft; het verdere boezemt hem minder belang in; maar het zijn de meergegoe-
den welke de dagbladen lezen, en op dezen drukt ook die belasting zeer weinig,
door de wijs waarop men zich de eourantenleetuur weet te verschaffen; dat er
nu enkelen zijn welke zieh de kosten getroosten om een eigen blad, 't zij buiten-
't zij binnenlandseh, te lezen, en voor welke dus de kosten van zegel zieh meer
drukkend doen gevoelen, zal wei geen zoo groot bezwaar te aehten zijn. '

Hij zou indien de toestand van de schatkist dit zou toe laten, liever de
belasting op bieren en op zeep afschaffen en tot gedeeltelijke verrnindering
van de belasting op zout willen komen. Verder vreest dit kamerlid dat door
de verhoging van de accijns op het gedestilleerd, de 'sluikerijen langs de
grens' toe zullen nemen en dat aldus het bovenrnate opdrijven van een
belasting een geheel tegenovergestelde werking teweeg zal brengen; de
schatkist zal door toenemende smokkel een minder hoge opbrengst van ac-
cijns op gedestilleerd gaan ontvangen dan verwacht wordt. 93

De katholiek Van Zinnicq Bergmann laat zich in zijn redevoering tegen
het wetsontwerp uit. Hij ontkent niet dat belasting op de gedrukte stukken
drukkend is voor uitgevers van dagbladen, maar een oplossing moet volgens
hem gezocht worden in verlaging en niet in afschaffing van deze belasting.
Overigens vindt Van Zinnicq Bergmann een matige belasting op de
dagbladen en advertenties geenszins belemmerend voor de vrijheid van
drukpers. In de Grondwet wordt de vrijheid van drukpers gewaarborgd
doordat iedere preventieve maatregel die deze vrijheid kan belemmeren
niet wordt toegestaan. Nadat deze spreker vanwege zijn uitlatingen over
het gedrag van kamerlid Van Eck, een fel voorstander van afschaffing van
het dagbladzegel, door de voorzitter verzocht wordt niet beledigend te
worden, beeindigt Van Zinnicq Bergmann zijn rede met de bewering dat
in het land van Laurens Coster de vrijheid van drukpers bestaat en buiten
gevaar is; zij zal steeds gehandhaafd worden."

De antiklerikale liberaal Oldenhuis Gratama zegt het wetsontwerp met
grote instemming te begroeten. Er moet geen accijns op het verstand gehe-
yen worden:

'geene belasting meer op de uiting van de gedaehten, op de werkingen van's
mensehen geest: geene belasting op het openbaar maken van gedaehten, van
aanbiedingen, van aankondigingen over zaken van industrie, nijverheid en
wetensehap! De drukpers zelve is irnmers de genezende kraeht voor het kwaad
dat zij sticht; zij voert het geneesmiddel tot heling der rampen, die zij

93 Hand. II 1868-1869. p. 1099.
94 Hand. II 1868-1869. p. 1094. 1095.
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medebrengt, met zich; de waarheid komt door tegenspraak aan het licht en heeft
tens lotte altijd de bovenhand op de dwaling.'

Volkomen vrijheid van drukpers, ons door de Grondwet gewaarborgd, is
er pas wanneer het zegelrecht op de dagbladen en advertenties verdwenen
is. Oldenhuis Gratama verwacht veel van de opheffing van iedere
belemmering in het vrije verkeer van gedachten, van de vermindering van
ieder bezwaar op de middelen die volksbeschaving, kennis en onwikkeling
kunnen bevorderen."

Hollingerus Pijpers, een liberale katholiek, vindt eveneens dat beperking
van de uiting van gedachten, die plaats vindt door het zegelrecht op gedrukte
stukken en advertenties in nieuwspapieren, verdwijnen moet. Deze spreker
betoogt dat wanneer men nagaat dat in aIle beschaafde landen de vrije uiting
van gedachten wordt bevorderd, de beperking van deze uiting in Nederland,
een constitutionele staat, toch niet mag blijven bestaan. Het voorgestelde
equivalent, verhoging van belasting op het gedestilleerd, vindt dit kamerlid
in vele opzichten zeker niet verwerpelijk. Integendeel, hij geeft de wens
te kennen om tegen meerdere verhoging van deze belasting ook de accijns
op het geslacht af te schaffen. Op deze manier kan het yolk tegelijkertijd
voedsel voor het lichaam en voedsel voor de geest verstrekt worden. 96

De minister van Financien Van Bosse meent ook dat vooral in consti-
tutionele staten de uiting van gedachten op generlei wijze belemrnerd behoort
te worden. Een geheel onbelemrnerde uiting behoort tot de essentiele
vereisten van een gezond constitutioneelleven. De belasting op dagbladen
en advertenties is tevens slecht omdat deze zegelbelasting niet gehandhaafd
kan worden en niet gehandhaafd wordt. Dagelijks wordt deze belastingwet
overtreden en goed uitvoeren van deze wet zou ins telling van een inquisitie
in koffiehuizen, societeiten en woningen van particulieren vereisen. Is
afschaffing van een wet die dergelijke inquisitie nodig heeft om gehandhaafd
te worden niet noodzakelijk? De minister denkt van weI. Bovendien gelooft
hij dat aannemen van het wetsontwerp zalleiden tot een grote verbetering
en een belangrijke uitbreiding van de dagbladen."

Na Van Bosse neemt de antirevolutionair Gefken het woord. Hij vindt
de zegelbelasting niet onbillijk vanwege eventuele belemmering van de vrij-
heid van drukpers. Er zijn toch zoveel onbetwistbare rechten die aan zekere
regeling, ook aan belasting onderhevig zijn. Nee, de zegelbelasting is
onbillijk omdat niet aIle drukwerken belast worden. Er wordt met twee

95 Hand. II 1868-1869, p. 1077, 1078.
96 Hand. II 1868-1869, p. 1078.
97 Hand. II 1868-1869, p. 1104-1109.
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maten gemeten en dat is niet met goede beginselen overeen te brengen.
Indien drukwerken zonder onderscheid gezegeld moesten worden zou de
zaak van een geheel andere aard zijn. Aangezien dit niet het geval is kan
Gefken zich vinden in afschaffmg van het zegelrecht op gedrukte stukken
en advertenties. 98

Als het wetsontwerp in stemming wordt gebracht stemmen 41 leden
van de Tweede Kamer voor en 31 leden tegen het wetsontwerp. N aast
Bichon van IJsselmonde, Van Wassenaer van Catwijck, Saaymans Vader
en Van Zinnicq Bergmann stemmen onder andere ook de conservatief
Heemskerk Az. en de conservatieve liberalen De Bosch Kemper, Rochussen
en J .K. van Goltstein tegen het wetsvoorstel. 99

Op woensdag 7 april komt het wetsontwerp in de Eerste Kamer aan
de orde. De conservatieve liberaal W.A. Schimmelpenninck van der Oye,
die stelt ten opzicht van staatkundige punten voortdurende ontwikkeling
maar tevens handhaving van de echte steunpilaren van de maatschappij, van
recht en zedelijkheid in vaderlandse zin voor te staan, is tegen afschaffing
van het dagbladzegel. Misschien dat er met afschaffing van het zegelrecht
enigszins goedkopere bladen uitkomen, maar het is de vraag of men er wij-
zer van zal worden; zal het meer licht verschaffen:

'volledig licht is op deze aarde niet te verkrijgen; dat bestaat alleen in de
eeuwigheid. God alleen is licht.'

Volgens deze spreker wordt de zegelbelasting vooral betaald door de vermo-
genden. Zij zien het lezen van binnenlandse en buitenlandse kranten als
liefhebberij en kunnen deze liefhebberij betalen. Een 'behoeftig burger'
kan als hij lezen wil en geen eigen vermogen heeft om een krant aan te
schaffen, de krant lezen als lid van een societe it of als bezoeker van een
koffiehuis. [00

De antirevolutionair Messchert van Vollenhoven is van mening dat aUe
geconstitueerde machten moeten zorgen dat de staatsmachine behoorlijk
kan werken en dat de inkornsten en uitgaven sluiten. Wanneer de zegelbelas-
ting nodig is om evenwicht tussen inkomsten en uitgaven te bewaren dan
ziet deze spreker niet in dat deze belasting strijdig is met onze constitutionele
instellingen. Messchert van Vollenhoven beweert bovendien dat de
zegelbelasting de vrijheid van drukpers niet in de weg staat. De drukpers
is vrij om te oordelen, te beoordelen, ja zelfs te veroordelen. Tenslotte

98 Hand. II 1868-1869, p. 1109.
99 Hand. II 1868-1869, p. 1118.
100 Hand. I 1868-1869, p. 233, 234.
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vindt ook deze antirevolutionair dat indien er fmancieel een mogelijlcheid
bestaat belasting af te schaffen, afschaffmg van belasting die op de
'minvermogende' drukt de voorkeur verdient. 101

Ook de katholiek Van Nispen van Pannerden prefereert afschaffing van
belastingen die op minder gegoeden drukken boven afschaffing van het dag-
bladzegel en stemt dientengevolge tegen het wetsvoorstel. De katholiek
L.J.B. van Sasse van IJsselt daarentegen stemt in met afschaffing van het
dagbladzegel. In een hele korte redevoering geeft hij weer:

'Uit sentiment wil ik weI bekennen, dat, ware ik in de keuze vrij, afschaffing
van eene andere belasting mij meer zou hebben toegelagchen. Ik zou dan de
voorkeur hebben gegeven aan de afschaffing der belasting op vleesch, zout of
zeep. Maar uit presentiment zal ik v66r deze wet stemmen.'

Van Sasse van IJsselt denkt dat de zegelbelasting op den duur onmogelijk
zal zijn en dat men steeds op de afschaffing zal blijven aandringen.'?'

Na de redevoering van minister Van Bosse, waarin geen nieuwe
gezichtspunten naar voren worden gebracht, wordt het wetsontwerp door
de Eerste Kamer met 24 tegen 12 stemmen aangenomen.'?' Het wetsont-
werp verschijnt in her Staatsblad als de Wet van 9 april 1869, houdende
afschaffing van het zegelregt op de gedrukte stukken en op de advertentien
in de nieuwspapieren.'?' Het wetsontwerp dat de inkomsten van de
schatkist op peil moet gaan houden, wordt eveneens door be ide kamers
aangenomen. In de Tweede Karner'?' stemmen 56leden voor en 15 leden
tegen het voorstel tot verhoging van de accijns op gedestilleerd en in de
Eerste Karner'?" stemmen 5 leden van de 36 aanwezige leden tegen deze
verhoging.

Zoals blijkt zijn de christelijke afgevaardigden zelfs binnen de eigen
groeperingen over de afschaffing van het zegelrecht verdeeld. De antirevo-
lutionair Van Wassenaer van Catwijck, die op zich niet afwijzend staat
tegenover afschaffing van het dagbladzegel, stemt tegen deze afschaffing
omdat hij afschaffing van de belasting op bieren en azijnen belangrijker
vindt. Het gebruik van jenever moet worden teruggedrongen; er moeten

101 Hand. I 1868-1869, p. 234, 235.
102 Hand. I 1868-1869, p. 238.
103 Hand. I 1868-1869, p. 243.
104 5tb. 1869, 60.
105 Hand. II 1868-1869, p. 1118.
106 Hand. I 1868-1869, p. 243.
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bierhuizen in plaats van slijterijen verrijzen. De antirevolutionair Bichon
van Ilsselmonde ziet ook liever dat een andere belasting wordt afgeschaft.
Hij is er niet van overtuigd dat het Nederlandse yolk deze afschaffing van
het zegelrecht wit en gelooft niet dat het yolk ermee gebaat is. Hij vermoedt
dat het meer algemeen lezen van kranten niet bevorderlijk zal zijn voor
de 'geestbeschaving en goede zeden'. De antirevolutionair Gefken echter
stemt voor afschaffmg van het zegelrecht. Hij vindt de zegelbelasting
onbillijk niet zozeer vanwege de drukpersvrijheid die door het zegelrecht
in de weg zou worden gestaan, hetgeen overigens geen van de antire-
volutionairen naar voren brengt, maar veeleer vanwege het feit dat niet
alle drukwerken belast worden en er zijns inziens een ongelijkheid bestaat.
Ook de rooms-katholieken stemmen verdeeld. Terwijl de rooms-katholieken
Van Nispen van Pannerden en Van Zinnicq Bergman tegen afschaffing
stemmen, zijn Van Sasse van Ilsselt en Hollingerus Pijpers voor afschaffmg
van het zegelrecht. Van Nispen van Pannerden stemt tegen omdat hij eerder
belastingen die op minder gegoeden drukken wit afschaffen. Zinnicq
Bergman ijvert voor verlaging van het dagbladzegel en niet voor afschaffing;
hij ziet in een matige belasting op de dagbladen en advertenties geen
belemmering voor de vrijheid van drukpers. Hollingerus Pijpers daarentegen
ziet in het zegelrecht een te grote beperking van de uiting van gedachten
die moet verdwijnen. Van Sasse van Ilsselt stemt voor afschaffmg van het
zegelrecht omdat deze belasting op den duur onmogelijk zal zijn en
afschaffing steeds ter sprake zal blijven komen.

§ 7 Het Wetboek van Strafrecht

Herhaaldelijk zijn in Nederland pogingen om te komen tot een eigen natio-
naal wetboek van strafrecht mislukt. Zo wordt bijvoorbeeld het wetsontwerp
voor een wetboek van strafrecht dat in 1827 wordt ingediend bij de Tweede
Kamer, al snel weer ingetrokken door de regering omdat het voorgestelde
behoud van lijfstraffen en de voorgestelde strenge strafbedreigingen op
ernstige kritiek stuiten, zowel in parlementaire kring als daarbuiten.'?'
In de peri ode 1829-1846 wordt tevergeefs geprobeerd een wetboek van
strafrecht bij gedeelten tot stand te laten komen. En ook de poging van
minister De Jonge van Campens Nieuwland, waarbij de regering op 29

107 G.A. van Hamel, InIeiding tot de studie van het Nederlandse Strafrecht, 4e druk, 's-
Gravenhage 1927, p. 78.
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januari 1847 een wetsontwerp indient.J'" mislukt en wel vanwege het
ontbreken van een stratbepaling ter erkenning en handhaving van het recht
van placet. 109 Tenslotte wordt op 22 februari 1879 door de regering, met
minister Modderman als minister van Justitie, een succesvol ontwerp voor
een wetboek van strafrecht ingediend."? Aan dit wetsontwerp, dat
grotendeels overeenkomt met het door de op 28 september 1870 ingestelde
Staatscommissie voor de samenstelling van een wetboek van strafrecht
voorgestelde ontwerp, worden in 1880 meerdere vergaderingen in de
Tweede Kamer gewijd. De algemene beraadslagingen over het wetsontwerp
worden op 25 oktober 1880 door de voorzitter van de Tweede Kamer
geopend. Tijdens deze beraadslagingen nemen achtereenvolgens de
kamerleden Oldenhuis Gratama, Mackay en Heydenrijck het woord. De
liberaal Oldenhuis Gratama vindt het onderhavige wetsvoorstel te doctrinair;
het is te veel zedenrneester. Er wordt te veel gestraft wat aan de ontwikke-
ling van de moraal, de ethica en de godsdienst moet worden overgelaten.
De spreker zegt geen groot voorstander te zijn van codificatie. Het recht
wordt beter ontwikkeld door telkens als de behoefte van de samenleving
het vordert, in die behoefte te voorzien. Het Romeinse recht was zo
voortreffelijk doordat het telkens wanneer een behoefte aanwezig was
ontstond en gevormd werd. III De antirevolutionair Mackay vindt dat in
de memorie van toelichting tevergeefs wordt gezocht naar een duidelijk
beginsel ten aanzien van het wel of niet straffen van handelingen of
omissies. Het wetsontwerp mist een vaste deugdelijke grondslag.!" De
katholiek Heydenrijck is de mening toegedaan dat het ontwerp een
weerspiegeling is van de richting, die tegenwoordig in de maatschappij
bovendrijft. Hij zegt:

'Ik vind in het ontwerp van alles. Maar wat ik er niet in vind is - God. Nu
men eenmaal de waarheid heeft vaarwel gezegd dat God der maatschappij het
regt en den pligt heeft geschonken en opgelegd om de vergrijpen aan het goede
te straffen narnens Hem, door het toebrengen van eene geheel evenredige schade,
nu is men weI moeten verva1len in zoo menige inconsequentie, waarvan dit
ontwerp getuigt.'

108 BijJ. Hand. II 1847-1848, p. 296 e.v.
109 G.A. van Hamel, Inleiding tot de studie van het Nederlandse Strafrecht, 4e druk, 's-

Gravenhage 1927, p. 80.
110 BijJ. Hand. II 1878-1879, nr. 110 nrs. 1-2.
111 Hand. II 1880-1881, p. 94,97.
112 Hand. II 1880-1881, p. 98, 99.
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Men zoekt de grondslag van de straf in afschrikking, krenking van de
maatschappij of overtuiging van de natie en niet in de rechten van God.
Het verstoren of beletten van kerkelijke bijeenkomsten wordt strafbaar
gesteld omdat de gezindheid van de natie zodanig. is dat schending van
kerkelijkebijeenkomstenanders wordt opgevat dan het verstoren van andere
bijeenkomsten en niet omdat de godsdienst wordt gekrenkt. 113 De minister
van Justitie Modderman verwijst in zijn redevoering naar de Grondwet,
die codificatie van het strafrecht eist. Hij acht zelf, in tegenstelling tot
Oldenhuis Gratama, het wetboek niet te moraliserend; in deze tijd worden
recht en moraal onderscheiden maar niet van elkaar afgescheiden. Een
immoreel feit kan tevens onrecht zijn. In antwoord op de vraag van Mackay
voegt hij hieraan toe dat het beginsel van het wetboek is dat alleen datgene
gestraft mag worden wat in de eerste plaats onrecht is. Een eis hierbij is
dat het een onrecht is dat naar de ervaring heeft geleerd, door geen ander
middel behoorlijk is te bedwingen dan door strafbedreiging. Vervolgens
stelt Modderman als reactie op hetgeen door Heydenrijck naar voren is
gebracht, dat de strafwetgever de rechten van de maatschappij moet
beschermen en niet de rechten van God. De wetgever moet het recht van
burgers om niet in de uitoefening van de godsdienst gestoord te worden
handhaven. Zo wordt onder andere straf bedreigd tegen diegene die een
bedienaar van de godsdienst in de rechtmatige uitoefening van zijn functie
bespot en tegen diegene die een aan de godsdienst gewijd voorwerp
beschimpt. 114 De minister stelt aldus:

'Maar altijd plaatsen wij ons daarbij op het meer bescheiden stand punt:
bescherrning van het regt der maatschappij en van hen Die de godsdienst
uitoefenen; en blijft verre van ons de gedachte dat wij de regten zouden hebben
te handhaven van God, die m.i. die taak zelf oneindig beter vervullen kan dan
wij, zwakke en feilbare schepselen, dat zouden kunnen doen. '115

De Tweede Kamer komt na deze niet al te uitgebreide algemene beraadsla-
ging toe aan de beraadslagingenover de artikelen. Over het door de regering
voorgesteldeartikel 56 (in het oorspronkelijke ontwerp) wordt dan niet meer
van mening gewisseld. Dit artikel, voorgesteld om vast te leggen dat
pogingen tot misdrijven die door middel van de drukpers gepleegd worden
niet strafbaar zijn, wordt op aandrang van de Commissie van Rapporteurs

113 Hand. II 1880-1881, p. 99,102.
114 Hand. II 1880-1881, p. 100-102.
115 Hand. II 1880-1881, p. 102.
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tens lotte weggelaten. In eerste instantie wordt door de regering in de
memorie van toelichting verklaard dat de regel die dit artikel stelt een
noodzakelijk gevolg is van het beginsel ten grondslag liggende aan artikel
8 van de Grondwet. Immers, aIle preventieve maatregelen, waardoor de
vrijheid van drukpers aan banden wordt gelegd, zijn verboden. De
strafbaarheid van een persdeliet kan dus eerst beginnen met de openbaring
van het 'voortbrengsel der pers'. Dan eehter is het misdrijf voltooid en
de strafbaarheid van de poging is hiermee aldus uitgesloten.!" De
eommissie, waartoe onder andere De Savomin Lohman behoort, heeft zieh
in deze regeling niet kunnen vinden omdat zij juist ingeval van drukpersde-
lieten de poging buitengewoon gevaarlijk aeht. Een poging tot een
drukpersdeliet ligt dicht bij het voltooide misdrijf zelf en ook na verijdeling
zal gevaar voor voltooiing blijven bestaan. Bovendien aeht de eommissie,
met de Raad van State, het argument door de regering uit artikel 8 van
de Grondwet geput, minder juist.!" Aan artikel 8 wordt door de regering
een ruimere betekenis gegeven dan uit rechts- en geschiedkundig oogpunt
aan dit artikel toekomt. Artikel 8 stelt in onbeperkte bewoordingen ieders
verantwoordelijkheid voor de wet met be trekking tot de drukpers.!"

Ook met de artikelen die de verantwoordelijkheid voor misdrijven door
rniddel van de drukpers gepleegd moeten regelen, hebben enkele kamerleden
problemen. De regering wenst in artikel 53 te regelen dat bij misdrijven
door middel van de drukpers gepleegd de uitgever als zodanig niet vervolgd
wordt indien het gedrukte stuk zijn naam en woonplaats vermeldt en de
dader bekend is of op de eerste aanmaning na de reehtsingang door de
uitgever bekend gemaakt is. Indien de dader op het tijdstip van de uitgave
strafreehtelijk niet vervolgbaar of buiten het Rijk in Europa gevestigd is,
is deze bepaling niet toepasselijk. Vervolgens zal artikel54 moeten bepalen
dat bij misdrijven door middel van de drukpers, de drukker als zodanig
niet vervolgbaar is indien het gedrukte stuk zijn naam en woonplaats
vermeldt en de persoon op wiens last het stuk gedrukt is, bekend is of op
de eerste aanmaning na de reehtsingang door de drukker bekend is gemaakt.
Deze bepaling is niet toepasselijk indien de persoon op wiens last het stuk
gedrukt is op het tijdstip van het drukken strafrechtelijk niet vervolgbaar
of buiten het Rijk in Europa gevestigd is. Met deze bepalingen wil de
regering voorkomen dat uitgevers en drukkers in het belang van hun eigen
veiligheid gedwongen worden streng toezieht te houden op aIle werken waar-

116 Bijl. Hand. II 1878-1879, nr. 110 nr. 3 p. 70, 71.
117 Bijl. Hand. II 1879-1880, nr. 47 nr. 25 p. 107.
118 Bijl. Hand. II 1878-1879, nr. 110 nr. 8 p. 168.
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toe zij gelegenheid en middelen tot openbaarmaking verschaffen. Censuur
van drukkers en uitgevers moet uitgesloten worden."? De meerderheid
van de Commissie van Rapporteurs is het niet geheel eens met het door
de regering voorgestelde artikel 53. De straffeloosheid van uitgevers en
drukkers gaat de commissie te ver en zij voelt zich genoodzaakt met een
amendement op dit artikel te komen. Het artikel zal moeten gaan luiden:

'Bij misdrijven door middel van de drukpers gepleegd is op den uitgever als
zoodanig slechts dan de straf op het misdrijf gesteld toepasselijk, indien:
1. de auteur niet bekend is en niet op de eerste aanmaning na den regtsingang

door den uitgever is bekend gernaakt
2. de uitgever wist of kon weten dat de auteur op het tijdstip der uitgave

strafregtelijk niet vervolgbaar of buiten het Rijk in Europa gevestigd zou
zijn.

Indien niet blijkt, dat de uitgever met den inhoud van het stuk is bekend geweest,
wordt het maximum der hoofdstraf met een derde verminderd. '

Op 28 oktober 1880 Iicht de antirevolutionair De Savornin Lohman, als
lid van de commissie, dit amendement toe. Hij stelt dat ook de commissie
wil voorkomen dat de auteur onder censuur van de uitgever komt en dat
ook de commissie ervan uitgaat dat men moet straffen naarmate er schuld
is. De fout van de minister is echter dat hij niet inziet dat de eigenlijke
dader in de allereerste plaats de uitgever is. Met het door de regering
voorgestelde artikel kan de uitgever, indien de naam van de auteur niet
bekend is, alleen vervolgd gaan worden wanneer bewezen kan worden dat
de uitgever de inhoud van het geschrift gekend heeft. Dit bewijs is volgens
De Savornin Lohman vanzelfsprekend onmogeIijk. Wanneer echter een
boek wordt uitgegeven waardoor iemand beledigd wordt is de eigenlijke
pleger van het feit toch de uitgever. De uitgever publiceert en zonder
publikatie is geen drukpersmisdrijf mogeIijk. Het schrijven van zodanige
boeken is geoorloofd maar de publikatie is ongeoorloofd. Daarom staat
er in het Soeverein besluit van 1814 (Stb. 17) terecht dat de uitgever
aansprakelijk is voor hetgeen hij uitgeeft. Ook de uitgever die de inhoud
niet kent weet dat indien hij een boek uitgeeft dit boek opruiiend of
beledigend kan zijn. Toch wil de commissie niet de volle verantwoordeIijk-
heid op de uitgever laten drukken. Tenslotte kan iemand die uitgeeft
bezwaarlijk alles onderzoeken wat hij uitgeeft. Het amendement stelt dat
de uitgever de verantwoordelijkheid kan overlaten aan de auteur, waarbij
de verantwoordelijkheidalleen overgaat wanneer tijdens de uitgave de auteur

119 Bijl. Hand. 1878-1879, nr. 110 nr. 3 p. 74, Bijl. Hand. II 1879-1880, nr. 47 nr. 25 p. 109.
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binnen het Rijk woont. Het gevolg van dit stelsel is dat de uitgever alles
kan uitgeven wat hij verkiest, mits niet anoniem.!" De liberale minister
Modderman zegt het amendement te bestrijden in het belang van de vrije
drukpers. De vrije drukpers is niet aIleen een grote zegen voor de
maatschappij maar tevens van overwegend belang voor de staat, voor de
handhaving van orde en veiligheid. De vrije drukpers is de veiligheidsklep
voor de maatschappijte noemen. Terecht worden dan ook door de Grondwet
alle preventieve maatregelen tegen de drukpers uitgesloten. Evenzeer ligt
het in de geest van de Grondwet om de repressieve maatregelen, met andere
woorden de strafbaarstelling en vervolging van drukpersdelicten, op
zodanige wijze te regelen dat niet indirect het preventieve toezicht
binnensluipt. Door in het amendement te stellen dat door het niet-lezen
de 'dolus' blijkt wordt de uitgevers- en drukkerscensuur, die nog oneindig
hatelijker is dan de staatscensuur en schadelijker is dan deze omdat zij door
minder bevoegden wordt uitgevoerd, ingevoerd terwijl de regering deze
censuur juist wil uitsluiten. Voorts mag men volgens de minister niet
vergeten dat onder de tegenwoordig vigerende wet (het Soeverein besluit
van 24 januari 1814) vervolging van drukkers en uitgevers, als auteur bij
onbekendheid van de schrijver en als medeplichtige indien de schrijver
bekend is, weinig aangename herinneringen heeft achtergelaten.!" Het
amendement wordt met 31 tegen 25 stemmen verworpen. De antirevolutio-
nairen Mackay, Bichon van IJsselmonde, De Savornin Lohman, Van
Wassenaer van Catwijck, Schimmelpenninck van der Oye, De Jonge en
de katholieken Schaepman, Verheijen, J.G. de Bruyn en Heydenrijck
stemmen voor het amendement. 122

Het artikel dat het opzettelijk openbaarmaken of meedelen aan of in
handen spelen van een buitenlandse mogendheid van bescheiden, berichten
of inlichtingen waarvan men weet dat de geheimbouding door het belang
van de staat geboden wordt, aan banden moet leggen (artikel 98) levert
weinig problemen op in de Tweede Kamer. Nadat kamerlid Corver Hooft
als zijn mening te kennen heeft gegeven dat hij het niet toejuicht dat ook
de openbaarmaking door onvoorzichtigheid of onbescheidenheid met zes
jaar gevangenisstrafbestraft kan worden, wordt artikel 98 zonder hoofdelijke
stemming goedgekeurd.!"

120 Hand. 1880-1881, p. 157-159, 166.
121 Hand. II 1880-1881, p. 162, 163, 166.
122 Hand. II 1880-1881, p. 167.
123 Hand. II 1880-1881, p. 177.
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In navolging van artikel 6 van de Wet van 1 juni 1830 (Stb. 15)124
tot beteugeling van hoon en laster en andere vergrijpen tegen het openbare
gezag en de algemene rust, stellen de artikelen 111 en 112 opzettelijke
belediging van de Koning, Koningin, troonopvolger, lid van het Koninklijk
Huis of de Regent ambtshalve vervolgbaar. Hierbij is weI van belang dat
de dader bekend moet zijn met de 'hoge waardigheid van hem die hij
beledigt' . Is deze kennis er niet dan is de handeling niet meer te beoordelen
naar artikelen 111 en 112, maar gaan de voorschriften van titel XVI omtrent
belediging een rol spelen. De regering benadrukt in de memorie van toe-
lichting dat belediging van vorstelijke personen een inbreuk op de konink-
lijke waardigheid betekent en daarom in het maatschappelijk belang onvoor-
waardelijk moet worden tegengegaan. De koninklijke waardigheid gedoogt
niet dat de vorstelijke personen zelf als aanklagers optreden. Het is niet
uitgesloten dat indien deze beledigingen op klachte vervolgbaar zouden zijn,
het openbaar vertrouwen in de onbevangenheid van de rechters aan het
wankelen wordt gebracht terwijl ingeval van vrijspraak het koninklijk
aanzien zelf aangetast gaat worden.!" De Tweede Kamer neemt beide
artikelen zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming aan.!"

Evenzo worden de twee artikelen die opzettelijke belediging van een
regerend vorst of ander hoofd van een bevriende staat of van een vertegen-
woordiger van een buitenlandse mogendheid bij de Nederlandse regering
in zijnhoedanigheid aangedaan, strafbaar stellen (artikell17 en artikell18)
zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming goedgekeurd in de
Tweede Kamer. 127Geheel in overeenstemming met hetgeen de Wet van
28 september 1816 (Stb. 51)128bepaalt, is voor vervolgbaarheid geen
klacht van de buitenlandse mogendheid vereist. In beginsel niet, zo meldt
de memorie van toelichting, omdat de reden van de exceptionele strafbaar-
heid aIleen te zoeken is in het belang van de Nederlandse staat en omdat
de enige grond waarom volgens het ontwerp een misdrijf op klachte
vervolgbaar is, namelijk groter gevaar bij de vervolging voor benadeling
van private belangen dan voordeel VOOI publiek belang, hier niet be staat.
Het is wenselijk bij dergelijke vervolgingen de beledigden zoveel mogelijk
buiten de rechtstrijd te laten en de mogelijkheid van afwijzing van hun klacht
uit te sluiten.!"

124 Zie hoofdstuk 2 p. 18-20.
125 Bijl. Hand. II 1878-1879, nr. 110 nr. 3 p. 85.
126 Hand. II 1880-1881, p. 178.
127 Hand. II 1880-1881, p. 180.
128 Zie hoofdstuk 2 p. 12, 13.
129 Bijl. Hand. II 1878-1879, nr.IID nr. 3 p. 86.
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Over artikel 131, waarin opruiing tot een stratbaar feit in openbare
plaatsen of bijeenkomsten of in openlijk tentoongestelde of aangeslagen
geschriften stratbaar wordt gesteld, is de Tweede Kamer het snel eens. Dit
artikel, dat in de plaats treedt van artikel 1 van de Wet van 16 mei 1829
(Stb. 34),130wordt na een niet vermeldenswaardige beraadslaging zonder
hoofdelijke stemming aangenomen, J31 evenals artikel 132 dat het versprei-
den, openlijk tentoonstellen en aanslaan van een geschrift waarin tot een
stratbaar feit wordt opgeruid stratbaar stelt. 132 Vervolgens wordt artikel
133 zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming goedgekeurd. 133
In artikel 133 wordt als misdrijf genoemd het in het openbaar, mondeling
of bij geschrifte aanbieden van het verschaffen van inlichtingen, gelegenheid
of middelen om een stratbaar feit te plegen. Het hierbedoelde aanbod moet
gericht zijn op een bepaald aangewezen misdrijf. Hierbij kan gedacht worden
aan bijvoorbeeld het openlijk aanprijzen van stoffen die strekken tot
vervalsing van levensmiddelen.P' Artikel 134, dat bepaalt dat het
verspreiden, tentoonstellen of aanslaan van geschriften met bovengenoemde
aanbiedingen stratbaar is, wordt eveneens zonder beraadslaging en zonder
hoofdelijke stemming aangenomen.l"

Als misdrijftegen de openbare orde wordt in artikel147 stratbaar gesteld
het bespotten van een bedienaar van de godsdienst in de geoorloofde
waarneming van zijn bediening en het beschimpen van voorwerpen aan
een eredienst gewijd, waar en wanneer de uitoefening van die dienst
geoorloofd is. Het begrip 'geoorloofd' verwijst naar de beperkende
bepalingen omtrent processies en godsdienstoefeningen buiten gebouwen
en besloten plaatsen.!" De Tweede Kamer beraadslaagt ook niet over
dit artikel dat zonder hoofdelijke stemming wordt aangenomen."?

Om te kunnen waken tegen het kwetsen van een anders eerbaarheid
door zedeloze prenten of kleine schotschriften'" wordt in artikel 240
stratbaar geacht diegene die een voor de eerbaarheid aanstotelijke atbeelding
of vliegend blaadje, waarvan hij de inhoud kent, verspreidt, openlijk
tentoonstelt, aanslaat of ter verspreiding in voorraad heeft. Indien het

130 Zie hoofdstuk 2 p. 18.
131 Hand. II 1880-1881, p. 181.
132 Hand. II 1880-1881, p. 247.
133 Hand. II 1880-1881, p. 181.
134 Bijl. Hand. II 1878-1879, Of. 110 Of. 3 p. 87.
135 Hand. II 1880-1881, p. 248.
136 Bijl. Hand. II 1878-1879, Of. 110 Of. 3 p. 90.
137 Hand. II 1880-1881, p. 182.
138 Bijl. Hand. II 1878-1879, Of. 110 Of. 3 p. 109.
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misdrijf in uitoefening van een beroep wordt begaan kan bij recidive binnen
twee jaren ontzetting van uitoefening van het beroep plaats vinden. Nadat
tijdens een korte beraadslaging wordt vastgesteld dat dit artikel niet wordt
aangehouden totdat alle artikelen omtrent verspreiding van strafbare
geschriften worden behandeld, neemt de Tweede Kamer dit artikel aan,
wederom zonder hoofdelijke stemming. 139

Op 4 november begint de Tweede Kamer aan de beraadslaging over
titel XVI, de titel die handelt over belediging. Er worden in de memorie
van toelichting drie hoofdbeginselen van deze titel genoemd. Allereerst
kan er geen sprake zijn van belediging indien de opzet om te beledigen
ontbreekt. De wil van de dader is hier van overwegend belang. Het oogmerk
hetzij om iemands eergevoel te krenken hetzij om in de ogen van anderen
iemands eer te verminderen moet aanwezig zijn wil men van belediging
kunnen spreken. Ten tweede is er geen laster zonder dat blijkt van de
opzettelijke onwaarheid van de betichting. AIleen diegene die tegen beter
weten aan iemand, met het oogmerk om hem te beledigen, onware feiten
waardoor diens eer en goede naam worden aangerand, ten laste legt, is
een lasteraar. Ten derde vindt er geen onderzoek naar waar- of onwaarheid
plaats dan in bepaalde door de wet genoemde gevallen. De wetgever moet
namelijk voor alles voorkomen dat het lasterproces een middel tot
verspreiding of voortzetting van de laster wordt of dat zonder noodzaak
het private leven naar buiten wordt gebracht. 140 Dit stelsel van de regering
wordt vervat in de artikelen 261 ten en met 271.

Artikel 261 ondervindt geen kritiek in de Tweede Kamer. 141 In dit
artikel wordt het opzettelijk aanranden van iemands eer of goede naam door
tenlastelegging van een bepaald feit met het kennelijk doel om daaraan
ruchtbaarheid te geven, als smaad strafbaar gesteld. Indiendeze aanranding
geschiedt door middel van geschriften of afbeeldingen, verspreid, openlijk
tentoongesteld of aangeslagen, dan wordt de dader schuldig geacht aan
smaadschrift. Smaad of smaadschrift zijn niet aanwezig daar waar de dader
klaarblijkelijk heeft gehandeld in het algemeen belang of tot noodzakelijke
verdediging. In het artikel dat hierop volgt wordt laster tot een zelfstandig
misdrijf bestempeld. Artikel 262 bepaalt dat diegene die smaad of
smaadschrift pleegt, het toegelaten bewijs van de waarheid niet levert en
de tenlastelegging tegen beter weten doet geschieden, schuldig is aan laster.
De liberaal De Beaufort zegt tijdens de beraadslaging over titel XVI, moeite

139 Hand. II 1880-1881, p. 216.
140 BijJ. Hand. 111878-1879, nT. 110 nT. 3 p. 111.
141 Hand. II 1880-1881, p. 245.
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te hebben met de door de regeringvoorgestelde onderscheidingtussen smaad
en laster. Hij vindt dit onderscheid uit een strafrechtelijk oogpunt niet
gerechtvaardigd. Het hoofdelement van het misdrijf is 'het oogmerk hetzij
om iemands eergevoel te krenken of hetzij om in de oogen van anderen
iemands eer te verminderen'. De vraag of het feit waar is of onwaar treedt
in strafrechtelijke zin op de achtergrond. Er zijn toch gevallen waarin de
tenlastelegging van een waar feit veel erger is dan de tenlastelegging van
een onwaar feit. Wanneer iemand van zekere positie in de maatschappij
een rnisstapuit het verleden voor de voeten wordt geworpen is de belediging
oneindig grievender dan wanneer hem iets wordt toegedicht waarvan de
onwaarheid door de meerderheid van de personen die hem kennen zal
worden toegegeven. Een ander bezwaar tegen dit artikel is dat het voor
kan komen dat de beledigde, hoewel het feit volkomen onwaar is, toch
onmogelijk de onwaarheid kan bewijzen. Het kan zijn dat de tenlastelegging
te maken heeft met feiten 'te delicaat' en 'te kies' om deze naar voren te
brengen. Het kan ook zijn dat men voor het bewijs van de waarheid
terugdeinst omdat men anders andere personen in verlegenheidzou brengen.
Het publiek echter zal, wanneer er niet geklaagd wordt of wanneer er
geklaagd wordt zonder beroep op de waarheid, steeds de belediging als
waarheid blijven zien. Naast de wens tot het laten vervallen van artikel
262 uit De Beaufort de wens om artikel 263 te wijzigen en stelt hiertoe
twee amendementen voor. Het door de regering voorgestelde artikel bevat
de bepaling dat het bewijs van de waarheid van het tenlastegelegde feit
aIleen wordt toegelaten wanneer de beledigde zich bij zijn klacht uitdrukke-
lijk beroept op de onwaarheid, wanneer de rechter het onderzoek nodig
acht ter beoordeling van de bewering dat de beklaagde in het algemeen
belang of tot noodzakelijke verdediging gehandeld heeft of wanneer aan
een ambtenaar een feit begaan in de uitoefening van z' n ambt ten laste wordt
gelegd. De Beaufort wil de 'exceptio veritatis' aIleen toelaten wanneer de
rechter het onderzoek naar de waarheid nodig acht. Dit kan het aantal
lasterprocessen binnen de perken houden, want toename van dit aantal valt
niet toe te juichen. 142

Kamerlid De Savornin Lohman verdedigt namens de Commissie van
Rapporteurs het door de regering voorgestelde onderscheid tussen smaad
en laster. Het onderscheid tussen artikel261 en 262 ligt volgens hem niet
in het feit of iets waar of onwaar is, maar in het 'tegen beter weten in'.
De commissie verenigt zich wel met het bezwaar van De Beaufort tegen
de mogelijkheid dat de beledigde zich kan beroepen op de onwaarheid van

142 Hand. II 1880-18881. p. 239. 240.
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het tenlastegelegde. Door deze bepaling wordt een ieder die gesmaad wordt
zedelijk gedwongen om de belediger naar bewijs van het feit te vragen.
Het bezwaar van De Beaufort tegen de bepaling dat het bewijs van de
waarheid van het tenlastegelegde feit wordt toegelaten wanneer een
arnbtenaar besehuldigd wordt in de uitoefening van zijn dienst een feit te
hebben begaan, deelt de eommissie niet. De Savornin Lohman stelt hier-
omtrent:

'Het kan geen kwaad te bepalen om, wanneer een ambtenaar beschuldigd wordt
in de uitoefening van zijne dienst een feit te hebben begaan, zoodanig feit,
waarbij het pubJiek altijd belang heeft, openbaar te maken. In zulk een geval
moet het niet van den regter afhangen of het bewijs zal toegelaten worden.'

De bepaling is voor ambtenaren die geen strafbare feiten plegen volstrekt
niet hard en voor degenen die ze wel plegen behoeft men natuurlijk geen
zaehtere bepaling te maken.'?

De minister van Justitie brengt tegen de bezwaren van De Beaufort in
dat in het algemeen, exeeptionele gevallen daargelaten, met het tenlaste-
leggen van onware compromitterende feiten een veel groter vergrijp tegen
het individu en de maatschappij wordt gepleegd dan met het tenlasteleggen
van werkelijk bestaande compromitterende feiten. De minister vindt dus
niet dat de vraag of het feit waar of niet waar is op de achtergrond moet
treden. Hoewel de minister het met De Beaufort eens is dat zo weinig moge-
lijk lasterprocessen uitgelokt moeten worden, acht hij de bepaling dat de
beledigde zich bij zijn klacht uitdrukkelijk op de onwaarheid van het
tenlastegelegde kan beroepen, hetgeen tot toelating van het bewijs van de
waarheid leidt, wenselijk. Deze mogelijkbeid legt de beledigde immers geen
verplichting op, het geeft eenvoudig de gelegenheid. Het weglaten van deze
mogelijkbeid zal overigens het verband van titel XVI niet verbreken. De
weglating daarentegen van artikel 262 en de twee andere gevallen waarin
bewijs van het tenlastegelegde wordt toegelaten raadt de minister sterk af;
een gehele omwerking van titel XVI zal dan noodzakelijk worden. 144

De katholiek Van Nispen tot Sevenaer is het met De Beaufort en met
de eommissie eens dat de beledigde zich niet moet kunnen beroepen op
de onwaarheid van het tenlastegelegde. Daarentegen doet dit kamerlid het
voorstel om wanneer iemand het bewijs wil leveren dat hij niet gesmaad
maar gelasterd werd, de civiele aetie daartoe te bezigen. Op die manier
worden de grate moeilijkheden die regeling van dit onderwerp voor de

143 Hand. II 1880-18881, p. 240,241.
144 Hand. II 1880-1881, p. 242. 243.
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strafwetgever oplevert, op de meest praktische wijze opgelost. Voor die
gevallen waarin, zonder dat het bewijs van het bestaan of niet bestaan van
het tenlastegelegde feit wordt toegelaten, blijkt dat het geheel te kwader
trouw tenlaste wordt gelegd kan de afzonderlijke strafactie wegens laster,
en dus art ike I 262 gewijzigd, behouden worden. Hoewel Van Nispen tot
Sevenaer geen amendement op dit punt voorstelt, geeft hij toch aan dat
artikel 262 moet gaan bepalen dat schuldig is aan laster die gene die het
misdrijf van smaad of smaadschrift pleegt en de tenlastelegging tegen beter
weten doet geschieden. 145

Artikel262 wordt echter zonder beraadslaging (bovenstaande meningen
zijn gegeven tijdens de beraadslaging over titel XVI in z'n geheel) en zonder
hoofdelijke stemming aangenomen. 146 Voordat artikel 263 wordt aangeno-
men gaat de Tweede Kamer over tot stemming over de twee amendementen
van De Beaufort. Het eerste amendement, dat moet voorkomen dat de
beledigde zich bij zijn klacht uitdrukkelijk kan beroepen op de onwaarheid
van het tenlastegelegde, wordt met 35 tegen 17 stemmen aangenomen. 147

Onder de kamerleden die voor het amendement stemmen bevinden zich
de antirevolutionairen Mackay, Schimmelpenninck van der aye, De Jonge,
De Savornin Lohman, Bichon van Ilsselmonde en de katholieken Van
Nispen tot Sevenaer en Heydenrijck. De antirevolutionairen Keuchenius,
Donner, Van Asch van Wijck en Van Wassenaer van Catwijck stemmen
tegen dit amendement. Het tweede amendement, dat moet bewerkstelligen
dat de bepaling dat het bewijs van de waarheid van het tenlastegelegde wordt
toegelaten wanneer aan een ambtenaar een feit begaan in de uitoefening
van zijn ambt wordt tenlastegelegd wegvalt, wordt niet aangenomen. Het
amendement wordt met 43 tegen 9 stemmen verworpen. De Savornin
Lohman stemt voor het amendement, maar verklaart na de stemming aan
de voorzitter dat hij zich vergist heeft bij het uitbrengen van zijn stem. De
voorzitter merkt op dat verandering in stemming niet meer mogelijk is,
maar dat de woordenwisseling hierover naar gewoonte in de Handelingen
wordt opgenomen.!"

Het volgende artikel dat in de Tweede Kamer behandeld wordt is artikel
266. Dit artikel bepaalt dat als eenvoudige belediging wordt gestraft elke
opzettelijke belediging die niet het karakter van smaad of smaadschrift
draagt. Deze belediging kan iemand zijn aangedaan 'in het openbaar monde-
lingofbij geschrifte' in tegenwoordigheid van de beledigde 'mondeling of

145 Hand. II 1880-1881, p. 243, 244.
146 Hand. II 1880-1881, p. 244.
147 Hand. II 1880-1881, p. 244.
148 Hand. II 1880-1881, p. 244.
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door feitelijk.heden' of door een 'toegezonden of aangeboden gesehrift'.
De Commissie van Rapporteurs stelt voor in plaats van de term 'aangeboden
gesehrift' de term 'aangeboden open geschrift' in het artikel op te nemen.
Bij monde van De Savomin Lohman geeft de eommissie te kennen dat indien
het artikel aangenomen wordt zoals de regering het voorstelt een ieder die
een brief ontvangt waar een belediging in voorkomt, naar het openbaar
ministerie kan gaan om vervolging te vragen. Zo worden mens en die op
deze wijze met elkaar strijden uitgenodigd om naar het parket te gaan,
terwijl men op de parketten bij drukke reehtbanken op het moment allast
genoeg heeft van de aanklaehten wegens belediging. Overigens blijft met
het overnemen van het voorstel van de commissie de belediging per
briefkaart, die in kleine gemeenten nog al eens onaangenaamheden te weeg
brengt,onder de strafbepaling van artikel266 vallen.!" Minister Modder-
man besluit met dit voorstel van de eommissie mee te gaan. Nu de kamer
door het aannemen van het eerste amendement ten aanzien van artikel 263
van De Beaufort, de meest ernsrige gevallen van belediging heeft onttrokken
aan de straf op laster meent de minister dat de liehtste vorm van belediging
onttrokken kan worden aan artikel 266 en geheel aan de civiele aerie moet
worden overgelaren.F" Deze stap wordt de minister niet in dank afgeno-
men. Op voorstel van kamerlid Lenting geven 29 kamerleden, waaronder
Van Nispen tot Sevenaer te kennen dat het woordje 'open' weer moet
verdwijnen uit de bepaling van artikel 266. De antirevolutionairen
Keuehenius, Donner, Van Asch van Wijck, Van Wassenaer van Catwijck,
Mackay, Schimmelpenninck van der Oye en vanzelfsprekend De Savornin
Lohman scharen zich aan de zijde van de eommissie en stemmen met 15
andere kamerleden tegen het amendement. Nadat het amendement is
aangenomen wordt artikel 266 zonder hoofdelijke stemming goedge-
keurd. 151 Voordat de Tweede Kamer toekomt aan de verspreidingsartikelen
neemt zij onder andere eerst artikel 270 aan. Dit artikel stelt smaad en
smaadschrift ten aanzien van een overledene strafbaar. Dit rnisdrijf wordt
alleen op klaehte vervolgd, waarbij de echtgenoot van de overledene of
een bloedverwant of aangehuwde van de overledene in de reehte lijn of
zijlijn tot de tweede graad de aangewezen personen zijn om de klaeht in
te dienen.'?

De artikelen die handelen over verspreiding, tentoonstellen en aanslaan
van belediging leveren weinig problemen op. Alleen het kamerlid Van

149 Hand. II 1880-1881, p. 245.
150 Hand. II 1880-1881, p. 245.
151 Hand. II 1880-1881, p. 246.
152 Hand. II 1880-1881, p. 246.
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Houten vindt het bezwaarlijk dat de boekverkoper, de verspreider en de
man die kranten aan de stadsmuren aanplakt niet op dezelfde wijze worden
behandeld als de drukkers en uitgevers. In die gevallen dat mensen weten
dat in het geschrift dat zij verkopen, verspreiden of aanplakken een beledi-
ging voorkomt, zijn zij stratbaar. Van Houten denkt dat het beter is ook
deze personen eenvoudig te beschouwen als mensen die hun beroep
uitoefenen en daarbij geen censuur uitoefenen over de werken die zij
verspreiden of tentoonstellen. Ais ten aanzien van de verspreider en
verkoper niet dezelfde beginselen worden aangenomen als ten opzichte van
de drukkers en de uitgevers, als dus de artikelen 113, 119 en 271 niet
vervallen, dan krijgt men bij de verspreiders de censuur die de minister
bij uitgevers en drukkers niet wenst. 153 De minister ziet de zaak geheel
anders. Het privilege dat aan drukkers en uitgevers wordt verleend houdt
op met de uitgave. Op het tijdstip van de uitgave is het drukpersmisdrijf
voltooid en vanaf dat moment bestaat er gelegenheid om een nieuw rnisdrijf,
bijvoorbeeld verspreiding Nan belediging, te plegen. Wanneer een
boekhandelaar een geschrift verspreidt wetende dat daarin een belediging
voorkomt dan moet hij stratbaar zijn. Door die stratbaarheid wordt echter
geen preventief toezicht op toekomstige publikaties in het leven geroepen;
de publikatie heeft reeds plaats gehad voordat de verspreider verspreidt. 154

Het kamerlid Van Houten vindt geen steun in de Tweede Kamer voor zijn
zienswijze. Zonder hoofdelijke stemming neemt de kamer de verspreidings-
artikelen aan.!"

De bepalingen omtrent schending van geheimen zijn te vinden in de
art ike len 272 en 273. Deze artikelen stellen het opzettelijk bekendmaken
van een ambtsgeheim, beroepsgeheim of van een geheim van een onderne-
ming waarvan geheirnhouding is opgelegd, stratbaar. Door de rechter moet
telkens in facto beslist worden in hoeverre een ambt of beroep tot
geheirnhouding verplicht. De Tweede Kamer besluit deze artikelen zonder
beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming aan te nemen.!"

Tenslotte wordt ook artikel451 , dat straffen stelt op het in het openbaar
zingen van voor de eerbaarheid aanstotelijke liederen, het in het openbaar
houden van voor de eerbaarheid aanstotelijke toespraken en het stellen van
voor de eerbaarheid aanstotelijke woorden of tekeningen op een van de

153 Hand. II 1880-1881, p. 178-180.
154 Hand. II 1880-1881, p. 180.
155 Hand. II 1880-1881, p. 247.
156 Hand. II 1880-1881, p. 248.
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openbare weg zichtbare plaats, zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke
stemming aangenomen."?

Uiteindelijk wordt op 9 november 1880 het wetsontwerp tot vaststelling
van het Wetboek van Strafrecht in de Tweede Kamer met 58 tegen 10
stemmen aangenomen, 158 waarna de Eerste Kamer met algemene stemmen
op 2 maart 1881 het wetsontwerp dat pas in 1886 als Wetboek van
Strafrecht'" in werking zal treden, aanneemt. 160

Ten aanzien van de totstandkoming van het Wetboek van Strafrecht valt
op dat zowel de antirevolutionairen (Mackay) als de rooms-katholieken
(Heydenrijck) tijdens de algemene beraadslagingen hun ontevredenheid uiten
over de grondslag van het ontwerp. Mackay is van mening dat het wetsont-
werp een deugdelijke grondslag mist; er is geen duidelijk beginsel in te
vinden ten aanzien van het wel of niet bestraffen van handelingen of nala-
tigheden. Heydenrijck mist in het ontwerp God. De grondslag van de straf
ligt in het wetsontwerp niet in de rechten van God. Zo wordt het verstoren
of beletten van kerkelijke bijeenkomsten alleen stratbaar gesteld omdat
schending van deze bijeenkomsten in Nederland anders wordt opgevat dan
het verstoren van andere bijeenkornsten en niet omdat krenking van de gods-
dienst plaatsvindt. Als de artikelen van het wetsonwerp zelf aan de orde
komen blijkt dat De Savornin Lohman als lid van de Commissie van Rappor-
teurs het niet altijd met de regering eens is. Allereerst verzet hij zich tegen
de opvatting van de regering dat pogingen tot misdrijven die door middel
van de drukpers gepleegd worden niet stratbaar mogen zijn. Hij is van
mening dat juist ingeval van drukpersdelicten de poging bijzonder gevaarlijk
is en ziet niet zoals de regering artikel 8 van de Grondwet als een
struikelblok voor deze stratbaarstelling. Bovendien verdedigt De Savornin
Lohman het amendement van de commissie dat moet voorkomen dat de
uitgever indien de naam van de auteur niet bekend is, aileen vervolgd kan
worden wanneer bewezen kan worden dat de uitgever de inhoud van het
geschrift gekend heeft. Het amendement, gesteund door meerdere antirevolu-
tionairen en enkele rooms-katholieken, moet bewerkstelligen dat de uitgever
volledig verantwoordelijk wordt voor hetgeen hij uitgeeft, tenzij de auteur
bekend is en binnen het Rijk woont tijdens de uitgave. Veel artikelen van
het wetsontwerp die enigszins met de vrijheid van drukpers te maken
hebben, worden overigens zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke

157 Hand. II 1880-1881, p. 305.
158 Hand. II 1880-1881, p. 319.
159 Wet van 3 maar! 1881, 5tb. 35.
160 Hand. I 1880-1881, p. 305.
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stemming aangenomen. WeI wordt over een aantal amendementen gesproken
en gestemd. Vermeldenswaardig hierbij is dat de antirevolutionairen ten
aanzien van een amendement op artikel 263, dat moet verhinderen dat de
beledigde zich bij zijn klacht uitdrukkelijk kan beroepen op de onwaarheid
van het tenlastegelegde, niet eensgezind stemmen.

§ 8 De vrijbeid van meningsuiting van ambtenaren

In mei 1884 vindt er in de Tweede Kamer een debat plaats naar aanleiding
van een verzoekschrift van Buchler, Ieraar staatswetenschappen aan de Rijks
HBS te Zwolle. Buchler vraagt de Staten-Generaal middelen te be ramen
en aan te wenden om ondergeschikte ambtenaren te beschermen tegen
ongepaste bemoeiingen van hun superieuren. Buchler beeft namelijk nadat
hij in een brief in de krant onder meer heeft laten weten dat hij tot de
ongelovigen behoort en dat hij zijn lidmaatschap van het Nederduits
Hervormd Kerkgenootschap opzegt, een schrijven van de directeur van
de Rijks HBS ontvangen waarin deze hem namens de Minister van
Binnenlandse Zaken verzoekt zich in 't vervoig te onthouden van zodanige
uitingen in de krant. 161

De Tweede-Kamercommissie die het verzoekschrift van Buchler
behandelt stelt voor te verklaren dat er niet voldoende aanleiding voor de
regering is geweest om zich met de zaak in te laten.162 Hoewel het rooms-
katholieke kamerlid Schaepman als lid van de commissie deze conc1usie
aanhangt laat de rooms-katholieke Vos de Wael weten dat wat hem betreft
de minister zijn plicht verzaakt zou hebben indien hij Buchlers' akte van
ongeloof ongestraft had laten passeren.F' Ook de rooms-katholiek
Brouwers kan zich niet verenigen met de conc1usie van de commissie. Hij
vindt dat Buchler door in staatsdienst te treden verplichtingen op zich heeft
genomen waardoor het gebruik maken van bepaalde rechten wordt inge-
krompen. Buchler heeft voor een zeker gedeelte afstand gedaan van de
rechten die de Grondwet geeft en kan zich dus niet meer op die rechten
beroepen.I'" Een andere rooms-katholiek, Haffmans stelt dat Buchler de
verplichtingen die zijn ambt hem oplegt heeft verzaakt en dientengevolge
terecht is berispt. 165

161 Bijl. Hand. II 1883-1884, nr. 139, nrs. 1,2.
162 Bijl. Hand. II 1883-1884, nr. 139, nr. 3.
163 Hand. II 1883-1884, p. 1310.
164 Hand. II 1883-1884, p. 1314, 1315.
165 Hand. II 1883-1884, p. 1317.
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Van Wassenaer van Catwijck, een antirevolutionair en lid van de com-
missie die het verzoekschrift heeft behandeld, zegt dat vastgehouden moet
worden aan het denkbeeld dat iedere vrije Nederlandse burger het recht
heeft om behoudens de eis van zedelijkheid enz. zijn gevoelens door de
drukpers openbaar te maken. Het is vol gens hem een goede zaak dat naar
buiten komt hoe Buchler over bepaalde zaken denkt; ouders weten immers
nu wie Buchler is en kunnen overwegen hun kinderen al of niet aan hem
toe te vertrouwen.l'"

Minister Heemskerk is daarentegen van mening dat Buchler zich heeft
te onthouden van het schrijven in kranten van stukken zonder enige weten-
schappelijke of letterkundige waarde die nadelig zijn voor de dienst waarbij
de ambtenaar betrokken is. De minister vindt dat de vrijheid van drukpers
hier niet in het geding is. Het gaat volgens de minister over de vraag of
door de wijze waarop Buchler van zijn vrijheid gebruik heeft gemaakt te
kort is gedaan aan de verplichtingen hem door zijn ambt opgelegd. De
minister zelf vindt van weI; Buchler had het openbaar onderwijs niet in
opspraak mogen brengen, hij had de plicht het hem toevertrouwde belang
te dienen."?

De meerderheid van de kamer is het met de minister eens en de kamer
stemt met 33 tegen 25 stemm en tegen de conclusie van de commissie dat
er voor de regering niet voldoende aanleiding bestond zich met deze zaak
in te laten. 168 De antirevolutionairen en een aantal liberalen stemmen voor
de conclusie van de commissie.

Een week na het debat over de zaak-Buchler vindt in de Tweede Kamer
een debat naar aanleiding van een verzoekschrift van de heer Mooren, di-
recteur van het Rijkstelegraafkantoor te Kampen, plaats. Directeur Mooren,
die zich in een reeks artikelen in het weekblad 'De Aanwijzer' zeer kritisch
heeft uitgelaten over het dagelijks bestuur en de gemeenteraad van Kampen,
beklaagt zich in zijn verzoekschrift over het verbod dat de minister van
Waterstaat, Handel en Nijverheid hem met het oog op artikel 2 van het
Reglement van den dienst van de Rijkstelegraaf heeft doen toekomen, om
over andere dan letterkundige onderwerpen te schrijven in nieuwsbladen.

De Tweede-Kamercommissie die het verzoekschrift behandelt en waarvan
onder andere de rooms-katholieke Ruys van Beerenbroek en de antirevolutio-
nair Donner deel uitmaken, stelt dat de ambtenaar gelijk iedere ingezetene
onder de hoede staat van de Grondwet. De vrijheid van de ambtenaar om

166 Hand. II 1883-1884, p. 1313.
167 Bijl. Hand. II 1883-1884, nr.139, nr. 2, Hand. II 1883-1884, p. 1315,1316,1321,1322.
168 Hand. II 1883-1884, p. 1322.
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zijn grondreehten uit te oefenen mag alleen beperkt worden voorzover dit
door het algemeen belang van de dienst volstrekt geboden wordt. Een
meerderheid van de eornmissie vindt vervolgens dat Mooren niet in strijd
heeft gehandeld met het be lang van de dienst en meent dat de minister niet
op had moeten treden. Het bevel aan Mooren om van verder gesehrijf in
nieuwsbladen over andere dan letterkundige onderwerpen af te zien, doet
zonder noodzaak tekort aan het bij artikel 8 van de Grondwet aan de
ambtenaar toegekende reeht. De minderheid van de eornmissie daarentegen
vindt dat de minister gelet op artikel 2 van het Reglement van den dienst
van de Rijkstelegraaf, dat het in enige betrekking staan tot de redaetie van
een of meer dagbladen verbiedt, goed heeft gehandeld."?

Zowel de opvatting van de meerderheid als de opvatting van de minder-
heid van de eornmissie wordt door de Tweede Karner verworpen.!"
Hierbij zijn de rooms-katholieken en antirevolutionairen voorstanders van
de eonclusie van de minderheid.

Tijdens het debat blijkt dat de mening van de liberaal De Ruiter Zylker
dat de ambtenaar geen afstand kan doen van het grondwettig reeht om door
de pers gedaehten en gevoelens te openbaren'?' niet door de rooms-
katholiek Ruys van Beerenbroek wordt gedeeid. Ruys van Beerenbroek
wenst niet uitgebreid op deze materie in te gaan, maar zegt weI prof. Buys'
opvatting dat dit wei mogelijk is te delen.!"

In 1887 komt nogmaais de ambtenaar en zijn vrij heid van meningsuiting
ter sprake. Tijdens de algemene beraadslagingen over de begroting voor
1888 stelt de antirevolutionair De Savornin Lohman naar aanleiding van
de zaak-dr. Smit, een Ieraar die door de gemeenteraad van Apeldoorn wordt
ontslagen vanwege de manier waarop hij de regering in openbare politieke
redevoeringen aanvalt, dat er duidelijkheid moet komen omtrent de vrijheid
van spreken van ambtenaren. Er zou volgens hem een wet moe ten komen
die aangeeft hoever ambtenaren in hun uitingen mogen gaan. In artikel 7
(voorheen 8) van de Grondwet staat irnmers dat de vrijheid van sehrijven
slechts beperkt kan worden volgens de bepalingen van de wet en dit zal
dan wei a fortiori gelden voor het spreken. 173 De Savornin Lohman stelt:

'Maar als men eenmaal heeft aangenomen de vrijheid om God te verkondigen,
maar ook om Hem te bestrijden; de vrijheid om Christus te prediken, maar

169 Bijl. Hand. II 1883-1884, nr. 142, nrs. 1-3.
170 Hand. II 1883-1884, p. 1381, 1382.
171 Hand. II 1883-1884, p. 1376-1379.
172 Hand. II 1883-1884, p. 1379.
173 Hand. II 1887-1888, p. 342, 358.
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ook om Hem een bedrieger te noemen - dan komt het niet te pas om, tenzij
de wet dit vooraf bepale, eenvoudig een ambtenaar weg te jagen omdat hij
propaganda maakt voor republikeinsche of andere gevoelens. Dit is geen gelijk
recht voor allen, en daarvoor kom ik op.' 174

Minister Heemskerk van Binnenlandse Zaken ziet niets in een aigemene
wettelijke regeling voor het ontsiag van aile ambtenaren. Zo'n regeling
zou aan de geheie ambtenaarswereld een geheel ander karakter geven. Ten
aanzien van dr. Smit merkt de minister op dat deze door de gemeenteraad
krachtens artikei 29 van de Wet op het middelbaar onderwijs is ontslagen
en dat de regering aileen tot taak heeft te onderzoeken of artikel 29 wordt
nageieefd, hetgeen in casu het geval is. 175

Ten aanzien van de zaak-Buchler zijn de christelijke afgevaardigden het
niet eens. De antirevolutionairen vinden dat een ambtenaar het recht heeft
behoudens onder andere de eis van zedelijkheid zijn gevoelens, ook ongelo-
vige gevoe1ens, door de drukpers openbaar te maken. De meeste rooms-
katholieke kamerleden daarentegen zijn van mening dat de ambtsplicht de
ambtenaar zodanige uitingen verbiedt.

Ten aanzien van de zaak-Mooren laten de christelijke afgevaardigden
een meer eenstemmig geluid horen Zij achten het juist dat de minister hier
is opgetreden. De rooms-katholiek Ruys van Beerenbroek laat weten dat
hij veel voelt voor de visie van prof. Buys dat de ambtenaar afstand kan
doen van het grondwettig recht om gedachten en gevoelens te openbaren.

Met het oog op de zaak-dr. Smit uit De Savornin Lohman z'n
ontevredenheid met betrekking tot de rechtsonzekerheid die er heerst omtrent
de vrijheid van spreken van ambtenaren. Hij pleit voor een wet op dit punt,
zodat de ambtenaar weet wat hij wel en wat hij niet zonder problemen open-
baar tot uiting kan brengen en zodat gevolg wordt gegeven aan artikel 8
van de Grondwet (artikel 7), volgens welke de vrijheid van schrijven en
dus van spreken aIleen kan worden beperkt volgens bepalingen van de wet.
Lohman zelf is van mening dat daar waar men uitgaat van de vrijheid om
God te verkondigen, maar ook om Hem te bestrijden; om Christus te
prediken, maar ook om Hem een bedrieger te noemen, het niet juist is,
tenzij de wet dit vooraf bepaalt, een ambtenaar te ontslaan omdat hij
propaganda maakt voor republikeinse of andere gevoelens. Hij wil gelijk
recht voor allen.

174 Hand. II 1887-1888, p. 358.
175 Hand. II 1887-1888, p. 345, 346, 361-364.
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§ 9 Conclusie

Met de grondwetswijziging van 1848 komt er een nieuw drukpersartikel
in de Grondwet (artikel 8) tot stand dat luidt:

'Niemand heeft voorafgaand verlof noodig, om door de drukpers
gedachten of gevoelens te openbaren, behoudens ieders verantwoor-
delijkheid volgens de wet.'

Het drukpersartikel dat tevens wordt verplaatst van het hoofdstuk 'Van het
onderwijs' naar het hoofdstuk 'Van het Rijk en zijn Inwoners', verwerft
de goedkeuring van een vrij grote meerderheid in de Staten-Generaal en
zorgt voor weinig opmerkingen en dus voor weinig tot geen bezwaren van
christelijke kamerleden. Evenzo ondervinden de bepalingen dat officieren
van de land-en zeemacht ontslagen kunnen worden wegens openbare
gesehriften in 1851 en de opvatting van minister Blanken dat offieieren
weI mogen schrijven maar op dit punt geen gewone burgers zijn en dus
niet dezeIfde reehten hebben, in 1862 weinig tegenstand van ehristeIijke
kamerleden. De vrijheid van drukpers in Nederlands-Indie 1evert evenals
de afsehaffing van het zegelreeht en de vrijheid van drukpers van
ambtenaren, meer opmerkingen van christelijke afgevaardigden op. Tijdens
de debatten over de vrijheid van drukpers inNederlands- Indie (1853-1854,
1856-1857) sehromen de antirevolutionairen en enige groot -protestanten
niet zich uit te laten voor een al dan niet gematigd preventief stelsel ten
aanzien van de drukpers in Nederlands- Indie, De antirevolutionairen geven
weliswaar bij monde van Groen van Prinsterer te kennen bezwaren te hebben
tegen de strenge bepalingen van het drukpersreglement en bij monde van
Elout van Soeterwoude dat de materie geregeld in dit reglement beter bij
de wet geregeJd kan worden, zij komen beslist niet op voor de vrijheid
van drukpers in Nederlands-Indie ofvoor een repressief stelsel ten aanzien
van de drukpers in Nederlands-Indie, Integendeel zij brengen niets in tegen
de uitspraken van de eonservatieven dat Nederlands-Indie, geen constitionele
staat zijnde, niet toe is aan vrijheid van drukpers en dat eigenlijk een vrije
drukpers alleen daar kan gelden waar regeringsmaatregelen openlijk kunnen
worden beoordeeld, Groen van Prinsterer geeft aan de biIlijkheid jegens
de minister en aan de belangen van het vaderland de voorkeur boven een
vrije drukpers. De wens tot vrije prediking van het Evangelie in Nederlands-
Indie, een wens die later (1926-1937) in verband met artikel 177 van de
Indisehe Staatsregeling door antirevolutionairen wordt geuit, wordt nog
niet te berde gebraeht. De rooms-katholieken komen in eerste instantie in
de Tweede Kamer op voor de vrijheid van drukpers in Nederlands-Indie.
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De kamerleden Meeussen en Van Nispen van Sevenaer stemmen voor het
amendement dat het drukpersreglement in strijd met de geest en bedoeling
van artikel 110 van het regeringsreglement noemt en dat verlangt dat het
drukpersreglement wordt herzien. Zij wensen beiden dat dit onderwerp
geregeld gaat worden bij de wet. In september 1864 echter komt de rooms-
katholiek Van Nispen van Sevenaer iets minder voor de drukpersvrijheid
op dan voorheen. Hij klaagt over de losbandigheid van de drukpers die
zonder toepassing van het drukpersreglement in Nederlands-Indie ontstaat.
Geheel onverklaarbaar is deze houding van dit kamerlid Diet. Vanaf het
einde van de jaren vijftig nemen immers de rooms-katholieken een minder
liberale houding aan dan daarvoor toen zij nog papo- Thorbeckianen genoemd
konden worden. Deze rooms-katholieke houding doet denken aan hetgeen
inde encycliek 'Quanta Cura' en de syllabus 'Errorum', die op 8 december
1864 worden uitgebracht, wordt verwoord. De encycliek en syllabus richten
zich immers tegen de voornaamste dwalingen en veroordelen het beginsei
van vrijheid van geweten en godsdienst als een vrijheid die leidt tot verderf.

Over afschaffing van het zegelrecht denken de christelijke afgevaardigden
zeer verschillend en stemmen zij verdeeld. Zij hebben ieder hun eigen
redenen om voor of tegen deze afschaffing te stemmen en slechts een
enkeling betrekt de vrijheid van drukpers in de motive ring van een
standpunt. Zo achten een aantal antirevolutionaire en rooms-katholieke
kamerleden verlaging van andere belasting meer noodzakelijk dan
afschaffing van het zegelrecht. De antirevolutionair Saaymans Vader uit
zich hierbij voor afschaffing van beiasting op bieren en zeep en voor
beiastingverlaging op zout. Een gedachte die we later enigszins terug vinden
in punt 6 van het program van actie van de ARP bij de stembus van 1888,
waarin vermeld wordt dat vermindering van de druk van accijnsen (onder
andere zout en zeep) gewenst is. De antirevolutionair Bichon van Ilssel-
monde is bovendien tegen deze afschaffing omdat hij vreest dat de 'geest-
beschaving en goede zeden' Diet gebaat zijn bij het meer algemeen lezen
van kranten. De antirevolutionair Gefken daarentegen is voor afschaffing
niet om belemmering van de vrijheid van drukpers tegen te gaan maar omdat
de zegelbelasting Diet voor aIle drukwerken geldt en er volgens hem hier
een Diet te rechtvaardigen ongelijkheid bestaat. Vindt de rooms-katholieke
Van Zinnicq Bergman een matige belasting op dagbladen en tijdschriften
geen bezwaar voor de vrijheid van drukpers en prefereert hij verlaging van
deze belasting boven afschaffing, Hollingerus Pijpers acht het zegelrecht
juist weI een te grote beperking van de uiting van gedachten. Een andere
katholiek, Van Sasse van IJsseIt, stemt op zijn beurt weer voor de
afschaffing omdat dit er toch een keer van moet komen.

78



De periode 1848-1887

Hoewel het wetsontwerp voor een Wetboek van Strafrecht meerdere
bepalingen bevat die samenhangen met de vrijheid van drukpers wordt
tijdens de beraadslagingen over dit wetsontwerp de vrijheid van drukpers
weinig ter sprake gebracht. Zowel van antirevolutionaire als van rooms-
katholieke zijde worden bezwaren geuit over de grondslag van het ontwerp.
Volgens Mackay (ar) mist het ontwerp een deugdelijke grondslag; een
beginsel ten aanzien van het weI of niet straffen van handelingen of
nalatigheden. De rooms-katholiek Heydenrijck mist in de grondslag van
het wetsontwerp God. Hij vindt dat de grondslag van de straf niet moet
liggen in afschrikking, krenking van de maatschappij of overtuiging van
de natie, maar in de rechten van God. De vrijheid van drukpers komt aIleen
aan de orde daar waar de antirevolutionair De Savornin Lohman als lid
van de Commissie van Rapporteurs, te kennen geeft geen moeite te hebben
met het strafbaar stellen van een poging tot misdrijven die door middel
van de drukpers gepleegd worden. Hij meent met de andere leden van de
commissie dat zodanige poging uiterst gevaarlijk kan zijn omdat de poging
dicht bij het voltooide misdrijf zelf ligt en ook na verijdeling gevaar voor
voltooiing blijft bestaan. Artikel 8 van de Grondwet verzet zich volgens
de commissie niet tegen deze opvatting want dit artikel stelt in onbeperkte
bewoordingen ieders verantwoordelijkheid voor de wet.

Wat de vrijheid van drukpers van ambtenaren betreft moeten we opnieuw
wijzen op uitspraken van De Savornin Lohman. In 1887komt dit kamerlid,
evenals partijgenoot Van Wassenaer van Catwijckdie in 1884 aangeeft dat
iedere vrije Nederlandse burger het recht heeft om behoudens de eis van
zedelijkheid zijn gevoelens door de drukpers te openbaren, op voor de
vrijheid van drukpers van ambtenaren. Hij dringt bij de minister tevergeefs
aan op een wet die duidelijk aangeeft hoever ambtenaren in hun uitingen
mogen gaan. Lohman stelt dat daar waar men aanneemt de vrijheid om
God te verkondigen maar ook om Hem te bestrijden; om Christus te pre-
diken maar ook om Hem een bedrieger te noemen, het niet te pas komt
tenzij een wet dit vooraf bepaalt, eenvoudig een ambtenaar weg te jagen
omdat hij propaganda maakt voor republikeinse of andere gevoelens.
Lohman noemt dit geen gelijk recht voor allen en wenst hiervoor op te
komen. Bovenstaande visie van Lohman brengt ons op artikel 4 van het
Program van Beginselen van de ARP. Hierin is namelijk neergelegd dat
aIlekerkelijke genootschappenof godsdienstigeverenigingen en alleburgers,
onverschillig de denkwijze die zij hebben aangaande de eeuwige dingen,
gelijk behandeld dienen te worden. Daar waar Kuyper in zijn toelichting
deze in artikel 4 genoemde gelijkheid ook op het gebied van de vrijheid
van propaganda, belijdenis, eredienst en van conscientie zowel voor de
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gelovige als voor de ongelovige aanneemt, wenst Lohman op te komen
voor gelijke rechten voor ambtenaren; voor de vrijheid van drukpers (van
spreken) van ambtenaren nu er geen wet bestaat die deze vrijheid ingevolge
artikel 8 van de Grondwet kan en mag beperken. Niet altijd wensen de
antirevolutionairen in deze periode overigens op te komen voor de vrijheid
van drukpers van ambtenaren. In 1884 komen zij naar aanleiding van de
zaak-Mooren tot de conclusie dat de minister terecht is opgetreden tegen
deze ambtenaar en stemmen zij in met het verbod dat de minister de
ambtenaar Mooren doet toekomen om over andere dan letterkundige
onderwerpente schrijven innieuwsbladen.De rooms-katholiekekamerleden,
met uitzondering van Schaepman in 1884ten aanzien van de zaak-Buchler,
voelen zich in 1884 noch in 1887 geroepen de vrijheid van drukpers van
ambtenaren te verdedigen. Wat hen aangaat doet de ambtenaar door in
staatsdienst te treden voor een zeker gedeelte afstand van bepaalde
grondrechten die in de Grondwet gewaarborgd worden.
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Beraadslagingen in de Staten-Generaal over vrijbeid
van meningsuiting in de periode 1887-1917

§ 1 Inleiding

Nadat met de grondwetswijziging van 1884 de mogelijkheid is geopend
in tijden van een regentschap' de Grondwet te herzien, worden op 18 maart
1885 voorstellen ingediend voor een bredere herziening van de Grondwet.
Sinds de jaren zeventig bestaat namelijk het verlangen het kiesrecht te
herzien. Het censuskiesrecht wordt bezwaarlijk gevonden; het leidt onder
andere tot de vreemde situatie dat men om maar te mogen kiezen zich ten
onrechte hoger in de belasting laat aanslaan dan waartoe men wettelijk
gehouden is. 2 De meer uitgebreide grondwetsherziening en daarmee
herziening van het kiesrecht komt echter pas in 1887 tot stand. Dit is onder
andere te wijten aan het feit dat de rechterzijde in de Tweede Karner' (dat
wil zeggen de antirevolutionairen, de rooms-katholieken en enkele
conservatieven) weigert aan enige herziening mee te werken zolang het
onderwijsartikel (artikel194 van de Grondwet) daarin niet wordt betrokken.
Pogingen om dit artikel op voor alle partijen bevredigende wijze te wijzigen
mislukken en tenslotte wordt van liberale zijde de oplossing aangedragen
als wordt verklaard dat nadere bezinning de liberalen heeft geleerd dat de
bestaande Grondwet zich niet tegen subsidiering van het bijzonder onderwijs
verzet. Uiteindelijk zijn dan de vereiste meerderheden voor de voorstellen
te vinden en kan op 30 november 1887 de tekst van de Grondwet worden
afgekondigd. Ten aanzien van het kiesrecht bepaalt de Grondwet in het
'caoutchouc-artikel' (artikel 80) dat het kiesrecht wordt toegekend aan
diegenen die de door de kieswet te bepalen kentekenen van geschiktheid
en van maatschappelijke welstand bezitten." De grondwetsherziening heeft
geen gevolgen voor het drukpersartikel. Toch zal in paragraaf 3 van dit

I Koning Willem III is dan al op leeftijd en heeft een dochter van slechts vier jaar.
2 In 1876 doen 29 personen zich in de patentbelasting aanslaan voor een bedrijf dat zij niet

beoefenen ("kiezersteelt" in Elst),
3 In 1885 43 van de 86 kamerleden en in 1886 39 van de 86 kamerleden.
4 P.J. Oud, Staatkundige vormgeving in Nederland I, lOe druk bewerkt door J. Bosmans,

Assen 1990,p. 110,126-139.
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hoofdstuk de Grondwet van 1887 aan de orde komen vanwege artikel 187
van de Grondwet dat verband houdt met de drukpersvrijheid ingeval van
de staat van oorlog of de staat van beleg.

Na de grondwetswijziging van 1887 behalen de antirevolutionairen en
rooms-katholieken bij de verkiezingen de meerderheid; de antirevolutionairen
bezetten 28 en de rooms-katholieken 26 kamerzetels. Dit leidt tot het eerste
'christelijke' kabinet, het kabinet-Mackay (1888-1891). Dit kabinet ijvert
voor alles voor het totstandbrengen van een wet die subsidiering van het
bijzonder onderwijs zal invoeren. Deze wet komt er, maar hiermee is aan
de schoolstrijd nog geen einde gekomen want van een financiele gelijkstel-
ling van openbaar en bijzonder lager onderwijs is nog geen sprake; deze
zal nog dertig jaar op zich laten wachten. In 1891 maakt het kabinet-Mackay
plaats voor het liberale kabinet-Van TienhovenlTak van Poortvliet (1891-
1894). De antirevolutionairen en rooms-katholieken hebben tijdens de
verkiezingen hun meerderheid verloren en zijn verdeeld. De verdeeldheid
doet zich niet alleen voor tussen be ide groeperingen maar tevens en vooral
binnen deze groeperingen. Binnen de rooms-katholieke groepering overheerst
vooral de conservatieve richting. In de Tweede Kamer vormt Schaepman
hierop een uitzondering. Hij staat een meer democratische benadering voor
en stemt later in met uitbreiding van het aantal kiesgerechtigden. De antire-
volutionairen hebben onder ling meer problemen. Niet lang na de oprichting
van hun partij ontstaan er al wrijvingen tussen Kuyper, de inspirator van
de Doleantie, en De Savornin Lohman, hoewel meegegaan met de Doleantie
meer een man van het Reveil. Zij zijn het onder andere oneens over de
verhouding tussen partij en kamerclub. Terwijl Kuyper, die tot 1894leider
is van de partij buiten het parlement, een goed georganiseerde en gecentrali-
seerde partij wenst, is Lohman, die tot 1894 leider is van de kamerclub,
voorstander van een principiele scheiding tussen partij en kamerclub. De
kamerclub moet van Lohman een onafhankelijke positie innemen ten
opzichte van de partij. Ook op het punt van de democratie zijn beide
antirevolutionairen het niet eens. Kuyper toont zich een voorstander van
de democratische richting die onder andere uitbreiding van het kiesrecht
nastreeft. Lohman daarentegen vreest dat de democratische richting een
vorm van volkssoevereiniteit nastreeft, hetgeen in strijd is met de
antirevolutionaire principes. Als vanaf 1892 over het wetsontwerp van de
minister van Binnenlandse Zaken Tak van Poortvliet, dat uitbreiding van
het aantal kiesgerechtigden moet bewerkstelligen, wordt gesproken toont
Kuyper zich een voorstander daar waar Lohman tegen dit wetsvoorstel is.'

5 H. Van Spanning, De Christelijk-Historische Unie, Leiden 1988, p. I-54.
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De verkiezingen van 1894, verkiezingen waarbij niet zozeer van belang
is of men liberaal, katholiek of antirevolutionair is maar waarbij belangrijk
is of men voor of tegen het wetsvoorstel van Tak van Poortvliet is, leveren
voor de antirevolutionaire kamerclub acht anti- Takkianen en zeven
Takkianen op. Kuyper, die in 1894 in de Tweede Kamer komt besluit naast
de oude kamerclub een nieuwe te vormen en in 1898 scheidt de groep-
Lohman zich van de ARP af en vormt deze groep de Vrij-Antirevolutionaire
Partij, die in 1908 samen met de Christelijk-Historische Kiezersbond (de
groep-De Visser) en de Bond van Kiesverenigingen op Christelijk-
Historische grondslag in de provincie Friesland (met onder andere
Schokking) de Christelijk-Historische Unie vormen.

Nadat in 1897 de verkiezingen, waarbij de rechterzijde in vier groepen
is verdeeld namelijk de antirevolutionaire, de rooms-katholieke, de vrij-
antirevolutionaire en de christelijk-historische, voor de liberalen gunstig
zijn verlopen en het kabinet-Pierson (1897-1901) is gevormd, behalen in
1901 de rechtse partijen weer een overwinning. Zij bezetten 58 kamerzetels
en Kuyper, die zich anders dan tijdens de kiesrechtstrijd scherp tegen de
linkerzijde uitlaat, formeert een rechts kabinet met katholieken en
antirevolutionairen (zonder vrij-antirevolutionairen en christelijk-histo-
rischen)". Dit kabinet-Kuyper (1901-1905) zal in 1902 de wetsontwerpen
voor nieuwe Wetboeken van Militair Straf- en Tuchtrecht, die ten tijde van
het kabinet-Pierson zijn ingediend, verdedigen. In paragraaf 4 van dit
hoofdstuk zullen deze wetsontwerpen en de discussie omtrent het ontbreken
van een inleiding met daarin onder andere het verbod van Godslastering
aan bod komen. In 1904 krijgt het kabinet-Kuyper, in het bijzonder de
antirevolutionaire minister De Marez Oyens, te maken met de zaak-
Lindeman. Deze zaak die de vrijheid van meningsuiting van ambtenaren
betreft zal in paragraaf 5 bekeken worden.

Inparagraaf 6 komen vervolgens de beraaadslagingen over het wetsont-
werp tot bestrijding van zedeloosheid aan de orde. Het is de rooms-katho-
lieke minister Regout, in het kabinet -Heemskerk (1908-1909 en na een ver-
kiezingswinst van rechts voortgezet van 1909 tot 1913), die dit wetsontwerp
in 1911 verdedigt.

In de conclusie in paragraaf 7 van dit hoofdstuk zal ook ten aanzien
van de peri ode 1887-1917 getracht worden verband te leggen tussen de
visie van de christelijke afgevaardigden over de vrijheid van meningsuiting
naar aanleiding van de in dit hoofdstuk behandelde onderwerpen en de van

6 P.I. Dud, Staatkundige vonngeving in Nederland I, lOe druk bewerkt door I. Bosmans,
Assen 1990, p. lID, 126-139.
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belang zijnde artikelen van de partijprogramma' s die inparagraaJ2 worden
belicht.

Tot slot kunnen we in deze inleiding in het algemeen over kamerclubs
en fracties opmerken dat deze gedurende de in dit hoofdstuk behandelde
periode een steeds grotere plaats in gaan nemen in het parlement. Zo gaat
men bijvoorbeeld de spreektijd verdelen over politieke stromingen met
fractieomvang als beslissend criterium en wordt de benoeming van de voor-
zitter van de Tweede Kamer steeds meer een partijpolitieke aangelegenheid.
Partijloze kamerleden gaan een uitzondering vormen en de invloed die de
kamerclubs en hun voorzitters uitoefenen wordt aanzienlijk.?

§ 2 Partijprogramma's

In 1916 ondergaat het Program van Beginselen van de ARP een wijziging.
Colijn spreekt in zijn toelichting op het antirevolutionaire beginselprogram,
Saevis tranquillus in undis, van een herziening die niet de diepste
grondslagen raakt, maar toch nodig is door de gewijzigde omstandigheden. 8

Aan artikel XIV (oud artikel 14) wordt toegevoegd dat ook maatregelen
tegen het voortwoekeren van het neo-malthusianisme aanbeveling verdienen
mits de overheid zich niet bemoeit met dat wat tot het terre in 'des
huiselijken levens' behoort. Bovendien wordt aan artikel XIV toegevoegd
dat tegen de drankzonde en het op publiek terrein misbruiken van Gods
naam niet minder waakzaamheid van de overheid geboden is. Colijn wenst
in zijn toelichting op het program onderscheid te maken tussen de eigenlijke
Godslastering en het gewone vloeken. In navolging van Kuyper vindt hij
dat de overheid tegen Godslastering, waar ze het rechtstreeks karakter van
hoon tegen Gods majesteit aanneemt, moet optreden. De overheid heeft
hiertoe het recht in het Godsbesef dat een ieder van nature ingeschapen
is en zij heeft hiertoe de plicht omdat God opperkoning over elk volk is.
Het feit van Godslastering is aIleen te constateren als het opzet bleek om
deze Oppersoevereiniteit van God over heel het volk te honen. Dan wordt
namelijk niet de religieuze afwijking gestraft, maar ondergraving van de
grondslag waarop het staatswezen rust; God, de enige waarachtige Soeve-
rein. Omdat de conscientie van de mens niet onder de zeggenschap van
de overheid valt is ontkenning van de soevereiniteit van God zonder lastering

7 D.l. Elzinga, C. Wisse, Nederlands parlementsrecht, Monografie 5 De parlementaire fracties,
Groningen 1988, p. 40-42.

8 H. Colijn, Saevis tranquillus in undis, Amsterdam 1934, p. 5.
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of vervloeking niet als Godslastering aan te merken, al zal dit in theolo-
gische zin weI het geval zijn. Tegen het vloeken kan de overheid eigenlijk
aIleen optreden door op haar eigen terrein, bij de uitoefening van de
publieke dienst, het vloeken te weren.?

Tenslotte zij wat de ARP betreft nog vermeld dat in het program van
actie van 1891 wordt bepaald dat geijverd moet worden voor stuiting van
het militarisme door betere regeling van de rechtspositie van de soldaat
en wegneming uit het kazerneleven van wat met godsdienst, zedelijkheid
en welvoeglijkbeid in strijd is.

In tegenstelling tot de ARP, die een neutrale staat wenst waarbij het
staatsgezag alleen 'in conscientieen der overheidspersonen aan de ordonnan-
tien Gods' gebonden is, wijst de CHU de gedachte van de neutrale overheid
op godsdienstig terre in af. Het behoort volgens de CHU tot de taak van
de overheid zedelijkbeid en recht, gezag en vrijheid overeenkomstig Gods
geboden te handhaven ongeacht de godsdienstige overtuiging van de
personen die met de staatsbediening belast zijn." Artikel 10 van het
beginselprogram dat valt onder de afgeleide beginselen, bepaalt dat de
overheid verplicht is te waken voor de openbare zedelijkbeid door van dit
terrein des levens al wat te dien aanzien in strijd is met de duidelijke
ordening Gods te weren." Ook in het leger, in de kazerne en op de vloot
moet de overheid het leiden van een eerbaar en ordelijk leven bevorderen
(artikel 24 van het beginselprogram). 12 Een program van actie heeft de
CHU niet; in 1908 spreekt zij zich nadrukkelijk tegen dit verschijnsel uit
omdat deze programs als regeringsprograms gehanteerd kunnen gaan worden
en zo de eigen verantwoordelijkbeid van het kabinet en de volksvertegen-
woordiging worden aangetast. In 'Onze Constitutie' (1901) is door De
Savornin Lohman, tijdens zijn politieke carriere de meest gezaghebbende
leider van de CHU, weI het een en ander opgemerkt over de vrijheid van
drukpers. Preventieve maatregelen ten aanzien van de drukpers, zo stelt
Lohman, zijn op zich zelf niet onredelijk maar leveren een onoverkomelijk
probleem op, namelijk wie kan en mag beslissen wat al dan niet goed is.
De ervaring heeft geleerd dat geen mens kan uitmaken wat waar en goed
is en dat de vrijheid die men zelf nimmer prijs mag geven ook aan anderen

9 H. Colijn, Saevis tranquillus in undis, Amsterdam 1934, p. 352-357.
10 H. van Spanning, De Christelijk-Historische Unie, Leiden 1988, p. 111, 112.
11 Is artikel 11 van het beginselprogram van de Bond van Kiesverenigingen op Christelijk-

Historische gtondslag in de provincie Friesland (1898).
12 Is artikel 14 van het beginse1program van de vrij-antirevolutionairen (1896) en vertoont

overeenkomst met artikel 12 van het program van de Christelijk-Hisorische Kiezersbond
(1900).
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behoort te worden toegekend. Het is volgens hem in de eerste plaats de
christen die geroepen wordt voor de drukpersvrijheid te strijden. Indien
zijn geloof hem tot spreken dringt mag hij, wat ook de overheid doet om
het spreken te beletten, niet zwijgen. Intussen waarborgt artikeI7 van de
Grondwet geenszins de drukpersvrijheid, het snijdt alleen elke preventieve
censuur af. De vrijheid van drukpers rust dan ook in ons land naar zijn
idee gelukkig minder op de wet dan op de zeden. Ten aanzien van
ambtenaren schrijft Lohman dat het verbod om te schrijven zonder verlof
voorwaarde kan zijn van het dienstcontract. Niet-naleving van deze
voorwaarde moet disciplinair gestraft worden tenzij hij zich tevens aan
wetsovertreding schuldig maakt: dan zal hij immers door de strafrechter
veroordeeld kunnen worden. 13

Ten aanzien van de rooms-katholieken kan er tot 1926nog niet gespro-
ken worden van een hechte landelijke partijorganisatie." Tot 1868 steunen
zij vooral de liberalen en daama mede door veroordeling van het liberalisme
door de paus in de encycliek 'Quanta Cura' andere partijen, waaronder
de antirevolutionaire. Nadat in 1890 twee kamerclubs, namelijk een
conservatieve en een democratische, zijn ontstaan slaagt Schaepman er in
1896 in beide clubs op een gemeenschappelijk program te verenigen. Dit
program van 20 oktober 1896 spreekt volkomen gehoorzaamheid aan de
pauselijke encyclieken uit en wordt op 5 mei 1897 door afgevaardigden
van katholieke kiesverenigingen onderschreven." In de toelichting die
aan dit program voorafgaat wordt onder andere de encycliek 'Immortale
Dei' van 1 november 1885, die handelt over de christelijke inrichting der
staten, genoemd. Deze encycliek geeft aan dat de volle belijdenis van de
katholieke leer niet bestaanbaar is met meningen die ook maar naderen tot
naturalisme of rationalisme. Over dat wat tot de vrije mening behoort is
het geoorloofd op gematigde wijze en met het doel om tot de waarheid te
komen, te redetwisten met vermijding van beledigende onderstellingen en
wederzijdse verwijten. Waar gehandeld wordt over zuiver staatkundige
vragen kan men op voegzame wijze van mening verschillen. In het program
zelf is alleen de bepaling van belang dat bij land- en zeemacht moet worden
gestreefd naar verheffing van het zedelijk leven.

13 A.F. de Savomin Lohman, Onze Constitutie, Utrecht 1901, p. 314-317.
14 De Algemene Bond van Rooms-katholieke kiesverenigingen die in 1904 zonder de

Noordbrabantse Bond tot stand komt blijft hoofdzakeJijk een verkiezersorganisatie.
15 1.1. de long, Politiekeorganisatie in West-Europana 1800, 's-Gravenhage 1951, p. 308-311.
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§ 3 De Grondwet van 188716

Hoewel de grondwetswijziging van 188717 het drukpersartikel (vanaf 1887
artikel 7) onaangetast laat, is deze grondwetswijziging vanwege artikel187
toch van belang voor de drukpersvrijheid. Zonder dat de vrijheid van
meningsuiting in de beraadslagingen in beide kamers aan de orde komt,
wordt in artikel 187 van de Grondwet onder andere de mogelijkheid tot
afwijking van artikel 7 bij de regeling van de gevolgen van de staat van
oorlog of de staat van beleg, vastgelegd. De Wet, houdende bepalingen
ter uitvoering van artikel 187 der Grondwet komt in 1899 tot stand. 18

Artikel18 van deze wet bepaalt dat ingeval van staat van oorlog het militaire
gezag bevoegd is, het door middel van de drukpers of op andere wijze
bekend maken van berichten en opmerkingen betreffende militaire
maatregelen, in het in staat van oorlog verklaarde grondgebied genomen,
te verbieden. Artikel 37 van dezelfde wet maakt censuur mogelijk ingeval
van staat van beleg. Ret militaire gezag is dan bevoegd beperkende
maatregelen vast te stellen omtrent het drukken, uitgeven, verspreiden,
aanplakken of in de handel brengen van geschriften of tekeningen en mag
zelfs zover gaan dit alles te verbieden. Beide artikelen worden door de
Tweede Kamer zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming
aangenomen." De Eerste Kamer laat zich evenmin uit over de artikelen
en neemt het wetsontwerp in z'n geheel aan."

Onder andere op 9 augustus 1917 wordt gebruik gemaakt van deze wet
door de commandant van het veldleger. Ret 'Eindhovensch Dagblad' ziet
zich een week geschorst op grond van een artikel in het nummer van 30
juli 1917.21

§ 4 Nieuwe Wetboeken van Militair Straf- en Tuchtrecht

In tegenstelling tot de tot dan toe geldende Wetboeken van Militair Straf-
en Tuchtrecht" bevatten de regeringsontwerpen voor nieuwe Wetboeken

16 Zie onder andere: T. Sybenga, De Grondwet van 1887, 6e druk, 's-Gravenhage 1921, p.
47-54,428435 en W.J. van Welderen baron Rengers, Schets eener parlementaire geschiedenis
van Nederland 11849-1891, 4e druk, 's-Gravenhage 1948 , dee! I, 1849-1891, p. 682-724.

17 Stb. 1887,212.
18 Stb. 1899, 128.
19 Hand. II 1898-1899, p. 918,919.
20 Hand. I 1898-1899, p. 440.
21 E. Diemer, Vrijheid van drukpers, Rotterdam 1937, p. 102.
22 Zie hoofdstuk 2 p. 21, 22.
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van Militair Straf- en Tuchtrecht, die op 20 januari 1898 onder verantwoor-
delijk:heid van het liberale kabinet-Pierson worden aangeboden, geen
inleiding met daarin onder andere het verbod van Godslastering."

Verschillende kamerleden vinden dit een gemis en tijdens de algemene
beraadslagingen over beide wetsontwerpen, die in 1902 verdedigd worden
door het kabinet-Kuyper, uiten zij hun ontevredenheid hieromtrent.

Op 30 april 1902 is het de antirevolutionair Duymaer van Twist die
als eerste zijn bezwaren naar voren brengt. Hij stelt dat een groot deel van
het volk teleurgesteld zal zijn nu de 'schoone getuigenis' van paragraaf
2 van het bestaande Reglement van Krijgstucht, waarin gesteld wordt dat
Godslastering, vloeken en zweren moet worden nagelaten, niet meer openlijk
in de wet zal worden erkend. Door deze getuigenis weg te laten wordt de
grond waarop verdedigd kan worden dat het uiten van Godslastering, het
vloeken en zweren in het leger verboden is, weggenomen. Duymaer van
Twist is van mening dat het tuchtrecht mee moet werken aan de opvoeding
van de militair en dat alsnog tenminste het vloeken en bezigen van
Godslastering bij de wet strafbaar gesteld moeten worden. De vrijwilligers
en de militieplichtigen hebben het recht dat hun godsdienstige overtuiging
geerbiedigd wordt en opneming van bedoelde bepalingen in de wet is
noodzakelijk omdat de ervaring leert, dat orders op andere wijze uitgevaar-
digd het kwaad in dezen niet tegengaan." De rooms-katholieke minister
van Justitie Loeff geeft als reactie dat 'praecepta suasoria', raadgevingen,
niet in een wet op de krijgstucht thuis horen en dat de regering terecht de
'praecepta suasoria' buiten de wet heeft gelaten. Hoewel de minister vloeken
en andere betreurenswaardige zaken zoals die onder krijgslieden voorkomen
afkeurt, wil hij dit alles niet verboden zien in de wet maar meent hij dat
door het neerschrijven van raadgevingen en wenken op dit punt in een soort
handleiding op een andere wijze hetzelfde doe I bereikt kan worden. 25

Duymaer van Twist zegt verwonderd te zijn over de houding van de
minister. Ais de minister stelt dat raadgevingen niet in de wet thuis horen
dan zal hij op z'n minst twee artikelen van de aanhangige wetsontwerpen
terug moe ten nemen. De toezegging van de minister een boekje met allerlei
schone bespiegelingen en wijze lessen en een verbod tot het uiten van
Godslasteringen en vloeken tot stand te brengen, doet Duymaer van Twist
opmerken dat er in het leger reeds tal van die boekjes en vele circulaires

23 Bijl. Hand. II 1896-1897, nr. 195 nr. 1 en nr. 216 nr I., Bij1. Hand. II 1897-1898, nr.
139 nr. 1.

24 Hand. II 1901-1902, p. 1184, 1185.
25 Hand. II 1901-1902, p. 1191-1192.
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inzake het verbieden van het bezigen van ergerlijke taal verschenen zijn,
maar dat deze hun doel ten enenmale hebben gemist. 26

Naast Duymaer van Twist voert ook de vrij-antirevolutionaire De
Savornin Lohman het woord over het ontbreken van een inleiding met daarin
een verbod van Godslastering in het Wetsontwerp op de krijgstucht. Hoewel
Lohman, evenals de Commissie van Voorbereiding waarvan hij lid is, be-
treurt dat de inleiding wordt weggelaten kan hij zich voorstellen dat de
regering hiertoe is overgegaan. Het is namelijk moeilijk om in een wet
waarin precies de verplichtingen om te straffen en de omvang waarbinnen
die verplichtingen moeten worden uitgeoefend worden omschreven, de ver-
schillende voorschriften betreffende de tucht neer te leggen. Een handleiding
met daarin raadgevingen betreffende het vloeken en dergelijke onbehoorlijke
dingen vindt hij daarentegen te vrijblijvend. Lohman dringt bij de regering
aan op het uitgeven van regeringswege van een reglement met daarin een
bepaling betreffende het vloeken en dergelijke onbehoorlijke dingen. Een
reglement zorgt ervoor dat de militair precies weet waaraan hij zich heeft
te houden." De latere christen-democraat" A.P. Staalman tekent een
luider protest aan tegen de weigering van de regering om straf te bedreigen
tegen vloeken en Godslasteringen:

'Waarorn zal men iemand straffen, die bijv. een korporaal, zoo'n ventje van
17 a 18 jaar, be1eedigt, een feit dat zich meermalen voordoet, omdat zulk een
man zich reeds een hee1eautoriteit waant, en waarom niet hem, die God lastert,
beleedigt? Dit begrijp ik eenvoudig niet, vooral niet van het standpunt van dit
Kabinet. ,29

Staalman heeft weinig vertrouwen in het regelen van deze materie door
het stellen van raadgevingen in een handleiding, ook niet indien deze
handleiding naar de wens van Lohman, reglement genoemd wordt. AIleen
het bedreigen en toepassen van straf zal enige indruk maken in de kazerne
en aan boord van het oorlogsschip. Op de regering, en met name dit kabinet,
rust een grote verantwoordelijkheid wanneer de kinderen van hen waar
in huis geen liederlijke taal gebezigd wordt, gedwongen worden in de
kazerne dat vloeken en Godslasteren aan te horen; zij hebben het recht van
de regering te eisen dat zij daartegen afdoende maatregelen neemt. Aldus

26 Hand. II 1901-1902, p. 1196.
27 Hand. II 1901-1902, p. 1197, 1198.
28 Tot 1905 antirevolutionair, daama christen-democraat omdat hij vindt dat de partij1eiding,

in het bijzonder Kuyper, teveel de conservatieve richting uitgaat, te veel de beginselen die
vroeger werden aangehangen verzaakt.

29 Hand. 111901-1902, p. 1200.
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moet tegen het bezigen van liederlijke en onbeschofte uitdrukkingen strenge
straf worden bedreigd." Minister Loeff geeft tenslotte te kennen dat er
reden is de wenk van De Savornin Lohman om te komen met een reglement
waarin een bepaling betreffende het vloeken en dergelijke onbehoorlijke
dingen wordt opgenoinen, ernstig in overweging te nemen. Overigens geeft
de minister aan dat het vloeken in sommige gevallen toch wel met straf
wordt bedreigd in dit wetsontwerp. Zodra het vloeken in verband staat met
de tucht en het aangemerkt kan worden als in strijd met de tucht, kan het
beschouwd worden als een krijgstuchtelijk vergrijp. De minister blijft bij
zijn standpunt dat hetgeen thans in de Inleiding tot het Reglement op de
Krijgstucht staat terecht niet in het wetsontwerp opgenomen is. Raadgevin-
gen die gegeven worden aan degenen op wie de krijgstucht toepasselijk
is, horen in de wet niet thuis."

De regeling in het Wetsontwerp van militair strafrecht van belediging,
beschimping en bespotting van meerderen binnen het leger levert de nodige
problemen op in de Tweede Kamer. In eerste instantie stelt de regering
voor artikel 92 aldus te doen luiden:

De militair die opzettelijk een meerdere, hetzij in het openbaar mondeling of
door een geschrift of atbeelding, hetzij in zijne tegenwoordigheid mondeling
of door een gebaar of daad, hetzij door een toegezonden of aangeboden geschrift
of atbeelding, beleedigt of met eenig kwaad bedreigt, hetzij hem uitscheldt,
beschimpt of in zijn tegenwoordigheid bespot, of die een geschrift of atbeelding
waarin hij weet dat eene beleediging voor een meerdere voorkomt, verspreidt,
ten toon stelt, aanslaat of in voorraad heeft, wordt gestraft met gevangenisstraf
van ten hoogste negen maanden. Indien het feit in dienst wordt gepleegd wordt
hij gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar en zes maanden."

Na kritiek van de zijde van Staalman, De Waal Malefijt, Schaper en Mar-
chant besluit de regering een concessie te doen en splitst zij voornoemd
artikel in twee delen, waarbij het eerste gedeelte handelend over belediging
enz. door woorden, geschriften, daden en gebaren in artikel 92 blijft staan,
terwijl het tweede gedeelte dat handelt over verspreiding, ten toon stellen
enz. wordt neergelegd in artikel 93, Hierbij heeft de regering voor de woor-
den 'in voorraad heeft' ingevoegd 'ter verspreiding' ,33 Op deze manier
wordt stratbaar alleen die militair die 'ter verspreiding' in voorraad heeft.

30 Hand. II 1901-1902, p. 1200, 1201.
31 Hand. II 1901-1902, p. 1201,1202.
32 Bijl. Hand. II 1896-1897, nr. 195 nr. 2 p. 8.
33 Hand. II 1901-1902, p. 1358.
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In zijn redevoering geeft regeringscomrnissaris Vander Hoeven uitdrukkelijk
te kennen dat men niet moet denken dat door invoeging van de woorden
'ter verspreiding' het in voorraad hebben van meerdere exemplaren, zonder
dat het oogmerk om ze te verspreiden bewezen is, geoorloofd en straffeloos
is. Evenmin zal het in bezit hebben van een zodanig stuk met stratbare
inhoud geoorloofd en straffeloos zijn. Beide feiten zullen wel degelijk als
krijgstuchtelijke vergrijpen krijgstuchtelijk stratbaar zijn en blijven. 34 De
rooms-katholieke minister van Oorlog Bergansius voegt hieraan toe, dat
welke redactie het artikel ook krijgt het beginsel geldt dat het in het bezit
hebben van een of meer opruiende geschriften te allen tijde stratbaar moet
blijven voor rnilitairen omdat zij onder bijzondere omstandigheden leven.
Een kazerne of schip, waar de militairen tezamen zijn is geen particulier
verblijf waar men vrij is te hebben wat men wil; het gewone recht geldt
in dit opzicht niet voor militairen." Schaper blijft intussen van mening
dat het in voorraad hebben van de bedoelde geschriften geen stratbare daad
op moet leveren en vindt dat uit artikel 93 de woorden 'ter verspreiding
in voorraad heeft' moeten vervallen." Zijn amendement hiertoe wordt
echter met 53 tegen 12 stemm en verworpen." Ook Staalman blijft
bezwarenhouden tegen de door de regering voorgestelde regeling. Hij stelt
met een amendement op artikel 93 voor, dat de bedoeling om te beledigen
niet aIleen in het beledigende geschrift moet uitkomen; dat het behoort vast
te staan dat de militair die het geschrift in zijn bezit heeft, verspreidt of
ten toon stelt inderdaad de bedoeling heeft een meerdere te beledigen."
Ook dit amendement wordt met 53 tegen 12 stemmen verworpen." De
artikelen 92 en 93 worden zonder hoofdelijke stemming door de kamer
geaccepteerd."

Op aandrang van de Commissie van Voorbereiding neemt de regering
een artikel in het Wetsontwerp tot vasts telling van het militair strafrecht
op dat stratbaar moet stellen: de militair die opzettelijk een mindere uit-
scheIdt, beschimpt of in zijn tegenwoordigheid opzettelijk een mindere
bespot. 41 De antirevolutionair Idenburg vindt dit artikel te weinig omvatten
en stelt in een amendement voor ook het vloeken van de meerdere tegen

34 Hand. II 1901-1902, p. 1360.
35 Hand. II 1901-1902, p. 1338.
36 Hand. II 1901-1902. p. 1360.
37 Hand. II 1901-1902. p. 1362.
38 Hand. 111901-1902, p. 1334, 1335.
39 Hand. II 1901-1902, p. 1362, 1363.
40 Hand. II 1901-1902, p. 1362, 1363.
41 Oorspronkelijk artikel 122b.
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de mindere strafbaar te stellen. Idenburg zegt in zijn toelichting op dit
amendement dat hij, om de zaak niet onnodig gecompliceerd te maken en
om de zaak vrij te houden van aUerlei beschouwingen van principiele aard,
argumenten naar voren brengt die niet speciaal een antirevolutionair karakter
dragen en die geheel in de lijn liggen van de overwegingen die tot dit artikel
aanleiding hebben gegeven. Idenburg geeft aan dat voor veel militairen
het vloeken een ergerlijke zonde is, waardoor zij getroffen worden in wat
hun het heiligst is en die zij naar hun innigste overtuiging niet zonder protest
mogen aanhoren. Aangezien de militaire tucht onder andere de mindere
verbiedt de meerdere in de rede te vallen en de mindere doordat er tegen
hem gevloekt wordt in het diepst van zijn godsdienstige overtuiging
aangerand en tot protest gedwongen wordt, is strafbaarstelling van dat
vloekendat rechtstreeks aanieiding kangeven tot insubordinatie, wenselijk.
Het is niet de bedoeling dat met dit amendement het vloeken in het algemeen
strafbaar wordt gesteld in het leger. De meerdere is irnmers niet gedwongen
om het vloeken van de mindere aan te horen. Hij kan hem in de rede vallen
en behoeft zijn geweten geen geweld aan te doen.f

Er wordt in de kamer uitgebreid gereageerd op het amendement-
Idenburg. Het liberale kamerlid Roessingh geeft als eerste zijn visie op
het voorstel. Hij vindt de term 'tegen iemand vloeken' te onduidelijk. Wil
een verbod van vloeken iets te betekenen hebben dan moet dit verbod
absoluut zijn; dan moet het vloeken in het algemeen strafbaar gesteld worden
als een zonde tegen God en niet tegen de mens, hoezeer deze ook geergerd
wordt. Overigens voelt Roessingh niets voor het in het algemeen strafbaar
stellen van het vloeken. Bij het vloeken plaatst een mens zich in een
bepaalde verhouding tegenover God door Diens naam te lasteren, te
ontkennen of te misbruiken. Maar, zo vervolgt Roessingh, dit vloeken
gebeurt reeds voor velen bij het veelvuldig gebruik van Gods naam en wie
weet hoeveel straffen ook in zekere kringen zouden moe ten worden uitge-
sproken indien het vloeken, dus ook het onnodig of veelvuldig gebruik van
zekere woorden die anderen heilig zijn, wordt strafbaar gesteld. Nee,
Roessingh is van mening dat de strafwet andere verhoudingen behoort te
regelen. De verhouding tot God kan door geen strafwet geregeld worden.
Hij beweert:

'Het verbod zou een eerste schrede zetten op den weg naar een theocratischen
Staat, waarin aan de overheid, naar de uitdrukking van art. 36 der Nederlandsche
Geloofsbelijdenis, het zwaard in de handen zou gegeven zijn tot bestraffing

42 Hand. II 1901-1902, p. 1364.

92



De periode 1887-1917

der boozen en tot bescherming der vromen. De historie leert ons, dat dat een
gevaarlijke macht is en dat lastering Gods ettelijke malen gelijkgesteld werd
met ketterijen, valschen godsdienst, afgoderij, enz., wat alles dan uitgeroeid
moest worden. ,43

Roessingh voegt, als reactie op de uitlating van Idenburg de zaak vrij te
houden van beschouwingen van principiele aard, hieraan toe dat volgens
hem het principe waarvan dit amendement uitgaat neergelegd is in artikel
36 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis. Een artikel dat volgens dit
kamerlid eerder door de antirevolutionairen terzijde is gesteld als niet meer
voor onze toestanden dienende en waarvan nu door dit amendement een
begin van uitvoering wordt verlangd. Tenslotte herhaalt dit kamerlid dat
de kwestie van het vloeken niet geregeld kan worden in de Militaire Strafwet
en stelt hij dat langs andere weg een eind moet worden gemaakt aan het
vloeken van meerderen tegen minderen. De meerdere moet duidelijk worden
dat zijn 'zedelijke meerderheid erbij wordt ingeboet', indien hij door
krachttaal een mindere meent te moeten en te kunnen intimideren. De
regering kan hier ook toe bijdragen. Zij moet gaan ijveren voor afschaffing
van de eedsdwang, want zolang de eedsdwang blijft, lijkt een oprecht woord
niet voldoende om een gevoelen uit te drukken en wordt de mening
bestendigd dat de menselijke taal niet bij machte is effect te hebben zander
de inroeping van een hogere macht. Afschaffing van de eedsdwang zal
langzamerhand tot gevolg hebben dat ook het vloeken in de kazerne
verdwijnt, hetgeen ook Roessingh wenst. 44

De rooms-katholieke minister Bergansius zegt zich in de eerste plaats
te stellen op het standpunt dat vloeken een zondige daad tegen God is en
dat dus de mens die in God gelooft met vloeken zijn geweten bezwaart,
daardoor een zondige daad pleegt en dubbel zonde doet wanneer hij een
ander daarmee ergernis geeft. Hij acht het de plicht van iedere meerdere
om op te treden tegen een meerdere die tegen een mindere vloekt, hetzij
door in tegenwoordigheid van die mindere de meerdere dadelijk terecht
te wijzen, hetzij door hem daarover later ernstig te onderhouden of
krijgstuchtelijk te straffen. Het meest afdoende middel tegen het vloeken
binnen de kazerne is dat van boven af niet gevloekt wordt en dat van bo-
venaf het vloeken wordt tegengegaan. De minister laat in het midden of
met het amendement een middel tot krachtige bestrijding van het kwaad
zal worden verkregen. Hij stelt dat het nodig is dat het woord 'opzettelijk'
in het amendement wordt opgenomen en is het met Roessingh eens dat de

43 Hand. II 1901-1902, p. 1367.
44 Hand. II 1901-1902, p. 1366, 1367.
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term 'tegen hem vloeken' niet juist gekozen is. Bergansius geeft in
overweging de term 'uitvloeken' in het amendement te gaan bezigen.
Bovendien wijst hij op het feit dat het vloeken van meerderen tegen
minderen stratbaar zal zijn krachtens artikel 119 van het Wetboek van
Militair Strafrecht" en krachtens artikel 2 sub 1 van de Wet op de
Krijgstuchr" en in verband met algemene bepalingen die bij de invoering
van de wetsontwerpen zullen worden gemaakt in de zin van de Inleiding
van het nu bestaande Reglement op de Krijgstucht. 47

Het rooms-katholieke kamerlid Arts laat weten voor het amendement
te zullen stemmen te meer daar hij verwacht dat als het kwade voorbeeld
van hogerhand geheel zal zijn weggenomen het vloeken uit het leger zal
verdwijnen. Arts wenst zich te onthouden van argumenten die een meer
godsdienstig karakter dragen, hoewel hij zegt juist op grond van zijn katho-
lieke overtuiging iedere poging die wordt aangewend om zo'n afschuwelijk
kwaad als het vloeken te beperken evenzeer wenst toe te juichen als te
steunen. Hij vindt dat daar waar de staat de gelovige jonge man verplicht
in dienst te treden de staat ook de plicht heeft ergernis en de uitbreiding
van voor iedere gelovige zeer zondige gewoonten door een 'ellendig
voorbeeld', te voorkomen." Ook het rooms-katholieke kamerlid Van
Vlijmen kan zich vinden in het amendement-Idenburg. Hij betreurt het dat
een zekere vermaning met betrekking tot vloeken en andere overtredingen,
waarvan sprake is in de Inleiding van het Reglement op de Krijgstucht niet
in de Wet op de Krijgstucht wordt opgenomen en vindt het beginsel dat
scheiding gemaakt moet worden tussen de redegevende en de imperatieve
bepalingen van een wet, de reden dat deze vermaning niet in de wet is
opgenomen, een loocheningvan het verband dat bestaat tussende christelijke
moraal en de menselijke rechtspraak. Van Vlijmen vindt nu het ogenblik
gekomen om het vloeken van de meerdere tegen de mindere stratbaar te
stellen en vindt het jammer dat de minister van Oorlog niet dadelijk
onverdeelde instemming met het amendement heeft betoond."

Bij afwezigheid van Idenburg is het de antirevolutionair Duymaer van
Twist die aangeeft wat in het amendement onder vloeken tegen iemand ver-

45 Een artike! dat onder andere het opzettelijk niet opvo!gen van een dienstvoorschrift door
militairen strafbaar stelt,

46 Een artikel dat als krijgstuchtelijke vergrijpen ook stelt alle niet in enige strafwet omschreven
feiten strijdig met enig dienstbevel of dienstvoorschrift of onbestaanbaar met de militaire
tucht of orde.

47 Hand. II 1901-1902, p. 1368, 1369.
48 Hand. II 1901-1902, p. 1369, 1370.
49 Hand. II 1901-1902, p. 1370.
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staan moet worden. Met deze term wordt niet bedoeld het verwensen en
evenmin het uitspreken van een vloek over iemand of het vervloeken. De
term 'vloeken tegen iemand' doelt op het spreken van Godslasterlijke
woorden tegen iemand. Vervolgens zal de reehter uit gaan maken wat onder
vloeken moet worden verstaan evenals hij dit al eerder deed ten opzichte
van uitschelden en beschimpen. Duymaer van Twist geeft in navolging van
Idenburg aan dat het amendement nodig is in verband met de handhaving
van de krijgstucht. Op grond van het antwoord op vraag 99 van het
Heidelbergs godsdienstonderwijs dat stelt dat het 3" gebod wit dat:

'wij niet aIleen met vloeken of met een valschen eed, maar ook met onnoodig
zweren den naam Gods niet lasteren noch misbruiken, noch ons met stilzwijgen
en toezien zulke schrikkelijke zonden deelachtig maken."?

zal menigeen zich geroepen achten te protesteren indien een meerdere tegen
hem vioekt. Protesteert een mindere niet dan begaat hij een zonde en vindt
het protest plaats dan kan dit leiden ten nadele van de krijgstucht. Met
strafbaarstelling van het vIoeken van een meerdere tegen een mindere wordt
dit probleem ondervangen. Overigens wordt het voorstel van de minister
om het woord opzettelijk in het amendement op te nemen, overgenomen."

Aanneming van het amendement wordt ook bepleit door Schokking van
de Bond van Kiesverenigingen op Christelijk-Historische grondslag in de
provincie Friesland en de antirevolutionair Heemskerk. De Visser van de
Christelijk-Historische Kiezersbond daarentegen zegt tegen het amendement
te zullen stemmen en dient zelf een amendement in waarmee een meerdere
die een mindere 'uitvloekt' strafbaar wordt gesteid. De Visser wenst deze
wijziging omdat hij zich niet kan verenigen met het incidenteel strafbaar
stellen van de zonde van Godslastering in het Wetboek van Militair
Strafrecht, zoals met het amendement-Idenburg wordt bepleit. Hij vindt
met het oog op de lessen van de geschiedenis en met het oog op het principe
dat zedelijk godsdienstige waarheden langs geestelijke weg het eigendom
van de natie moe ten worden zo'n strafbaarstelling hoogst bedenkelijk.
Bovendien komt het hem voor dat een amendement van deze betekenis in
dit betreffende artikel niet op z'n plaats is. De Visser voegt hieraan toe
dat men ook uit een religieus oogpunt voorzichtig moet zijn met de
aanneming van het amendement -Idenburg. Op het gebied van de godsdienst
moeten we huiverachtig zijn voor huichelarij en schijnvertoning enerzijds
en voor het kweken van verbittering in gemoederen, die misschien als de

50 Hand. II 1901-1902, p. 1371.
51 Hand. II 1901-1902, p. 1370, 1371.
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straf zal zijn ondergaan te meer tot Godslastering geneigd zullen zijn,
anderzijds. In vroegere tijden heeft men getraeht door zware straffen
Godslastering zoveel mogeJijk tegen te gaan, maar juist bijvoorbeeld in
de tijd van Lodewijk XV, waarin de zwaarste straffen op Godslastering
gesteld waren, zijn de naam en het wezen van God missehien meer dan
in enig andere tijd gelasterd. Voorts is De Visser van mening dat indien
men de Godslastering strafbaar stelt men dit ook de Godlooehening moet
doen. Waar men op grond van het derde gebod het vloeken strafbaar stelt,
moet men de overtreding van het eerste gebod evenzeer strafbaar stellen."

Het hoofdbezwaar dat De Savornin Lohman tegen het amendement-
Idenburg inbrengt betreft de onduidelijkheid over wat onder vloeken moet
worden verstaan. Er wordt volgens hem een woord gebezigd dat geen
duidelijke en vaste betekenis heeft. Lohman vindt het niet juist dat de reehter
uit moet gaan maken wat vloeken inhoudt. Hij verkondigt tegen het
amendement-Idenburg te zullen stemmen, blijft bij zijn eerder ingenomen
standpunt dat het verbod van vloeken in een reglement op de krijgstueht
opgenomen moet worden, maar kan zieh wei verenigen met het minder
ver gaande amendement-De Visser.53

Om tegemoet te komen aan de bezwaren van sommige kamerleden tegen
het amendement-Idenburg brengt Schokking namens de medevoorstellers
van dit amendement een wijziging hierin aan. In plaats van 'tegen hem
vloekt' wordt voorgesteld 'hem met vloeken bejegent' in artikel 125 op
te nemen. Sehokking is her niet eens met de opmerking van De Visser dat
het beter is langs geestelijke weg het verkeerde terug te dringen dan door
de wet delicten uit te breiden. Sehokking herinnert hierbij aan de woorden
van de apostel Paulus:

'ik zou niet geweten hebben dat de begeerte zonde was, indien de wet niet zeide:
gij zult niet begeeren. '54

Het kan imrners toch zo zijn dat het niet bekend is dat het kwaad is om
de naam van God te misbruiken indien de overheid niet zou zeggen dat
dit moet worden nagelaten. Hij benadrukt nog eens dat de betekenis van
het amendement-Idenburg is: het op straffe verbieden aan de meerdere,
optredend in naam van de overheid die de roeping heeft Gods naam te eren,
in zijn spreken tegenover de mindere Gods naam te onteren door het bezigen

52 Hand. II 1901-1902, p. 1373, 1374.
53 Hand. II 1901-1902, p. 1375, 1376.
54 Hand. II 1901-1902, p. 1377.
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van Godslasterlijke uitdrukkingen. Het amendement bedoelt niet het vloeken
in 't algemeen stratbaar te stellen."

Voordat de stemming over de amendementen plaatsvindt voert minister
Bergansius als laatste het woord. Hij gelooft dat waar het vloeken in het
gewone Wetboek van Strafrecht niet gestraft wordt, dit ook in het Wetboek
van Militair Strafrecht niet als misdrijf moet worden aangemerkt, vooral
niet nu hierover groot verschil van gevoelen bestaat bij de karnerleden."
Dat er een verschil van gevoelen bestaat bij de kamerleden, ook onder de
christelijke afgevaardigden, blijkt niet aIleen uit de bovenstaande weergege-
ven meningen maar evenzeer uit de stemming over de amendementen. Het
amendement-Idenburg wordt met 37 tegen 31 stemmen verworpen. Onder
anderen de antirevolutionairen Van Asch van Wijck, Duymaer van Twist,
Heemskerk, Van Kempen, De Waal Malefijt, Staaiman, het christelijk-
historische kamerlid Schokking en de katholieken Arts en Van Nispen tot
Sevenaer stemmen voor, terwiji onder andere het christelijk-historische
kamerlid De Visser en de vrij-antirevolutionairen De Savornin Lohman
en Van Wassenaer van Catwijck tegen stemmen." Over het amendement-
De Visser zijn de christelijke afgevaardigden het eens. Met medewerking
van deze afgevaardigden wordt dit amendement met 48 tegen 19 stemmen
aangenomen."

Het Wetsontwerp tot vasts telling van een nieuw wetboek van militair
strafrecht en het Wetsontwerp op de krijgstucht worden op 10 juni 1902
door de Tweede Karner met 81 tegen 5 stemmen aangenomen. 59 De Eerste
Kamer laat, tijdens de beraadslagingen over beide wetsontwerpen, Godslaste-
ring en de artikelen 92 en 93 van het Wetsontwerp van militair strafrecht
geheel buiten beschouwing en neemt op 24 april 1903 zonder hoofdeIijke
stemming de wetsontwerpen aan." De inwerkingtreding van de Wet van
27 april 1903, tot vaststelling van het Wetboek van Militair Strafrechr"
en die van de Wet van 27 april 1903, op de Krijgstuchr" laat op zich
wachten. Pas in 1923, na een parlementaire behandeling van de Invoerings-
wet Militair Straf- en Tuchtrecht die van 1918 tot 1921 duurt, voIgt de
inwerkingtreding van dit nieuwe militaire recht. 63

55 Hand. II 1901-1902, p. 1377, 1378.
56 Hand. II 1901-1902, p. 1380.
57 Hand. II 1901-1902, p. 1380.
58 Hand. II 1901-1902, p. 1380.
59 Hand. II 1901-1902, p. 1608.
60 Hand. I 1902-1903, p. 299.
61 Stb. 1903, 111.
62 Stb. 1903, 112.
63 N. Jorg, Recht voor militairen, Alphen aid Rijn 1979, p. 30.
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De debatten rond de totstandkoming van nieuwe Wetboeken van Militair
Straf- en Tuchtrecht geven duidelijk aan dat christelijke afgevaardigden
moeite hebben met het mede door het kabinet-Kuyper gewenste ontbreken
van een verbod tot Godslastering in deze wetboeken. De antirevolutionairen
vinden dat de militairen het recht hebben dat hun godsdienstige overtuiging
met een verbod tot Godslastering in de wetboeken wordt geeerbiedigd.
Bovendien is er geen enkele reden om belediging van een meerdere stratbaar
te stellen en Godslastering, belediging van God, niet. De vrij-antirevolutio-
nair De Savornin Lohman gaat iets minder ver dan de antirevolutionairen.
Hij wenst in een reglement en niet in de wet bepalingen neer te leggen
omtrent vloeken en dergelijke onbehoorlijke dingen. Ook de regeling in
de voorstellen die uitschelden, beschimpen of bespotten van een mindere
stratbaar stelt, levert bezwaren van christelijke afgevaardigden op. Het
amendement van Idenburg om deze regeling uit te breiden door ook het
vloeken van een meerdere tegen een mindere stratbaar te stellen wordt door
rooms-katholieken en antirevolutionairen dan ook gesteund. Idenburg vindt
zijn amendement wenselijk in verband met handhaving van de krijgstucht.
Hij zegt af te zien van allerlei beschouwingen van principiele aard en wil
argumenten hanteren die in de lijn liggen van de overwegingen die tot dit
artikel aanleiding hebben gegeven en niet zozeer argumenten die speciaal
een antirevolutionair karakter dragen. Ook de rooms-katholiek Arts wenst,
hoewel juist zijn katholieke overtuiging hem ertoe aanzet iedere poging
om het vloeken tegen te gaan toe te juichen, zich te onthouden van
argumenten die een godsdienstig karakter dragen. Het christelijk-historische
kamerlid De Visser en de vrij-antirevolutionair De Savornin Lohman
stemmen tegen het amendement-Idenburg. De Visser kan zich niet verenigen
met het incidenteel stratbaar stellen van Godslastering in het Wetboek van
Militair Strafrecht. Hij wijst hierbij op de lessen van de geschiedenis en
op het principe dat zedelijke godsdienstige waarheden langs geestelijke weg
het eigendom van de natie moeten worden. Bovendien vindt hij dat als men
op grond van het derde gebod Godslastering stratbaar stelt ook Godlooche-
ning en wel op grond van het eerste gebod, stratbaar moet zijn. Het
christelijk-historische kamerlid Schokking bestrijdt De Visser's visie dat
het beter is door godsdienst het verkeerde terug te dringen dan door bij
de wet delikten uit te breiden en vestigt daarnaast de aandacht op het feit
dat de meerdere optreedt in naam van de overheid die de roeping heeft Gods
naam de eren.
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§ 5 De vrijbeid van meningsuiting van ambtenaren"

Naar aanleiding van de interpellatie-Drucker ontstaat er in maart 1904 een
debat in de Tweede Kamer met betrekking tot het ontslag van Lindeman,
een leraar aan de Rijkslandbouwhogeschool. Lindeman heeft in een
plaatselijke vergadering van het Comite van verweer te Gouda namens dit
comite het woord gevoerd en hierbij de minister van Binnenlandse Zaken
een huichelaar en de uniformen van de soldaten apenpakjes genoemd.
Wanneer Lindeman namens de minister van Waterstaat, Handel en
Nijverheid de Marez Oyens wordt verzocht deze uitspraken te erkennen
of ontkennen, laat de leraar weten dat hij voor zijn optreden in Gouda
rekenschap verschuldigd is aan het Comite van verweer en aan de SDAP
en niet aan zijn superieuren. Hierop stelt de antirevolutionaire minister dat
nu niet zozeer de beledigingen en hiermee de vrijheid van overtuiging en
de vrijheid van openbaarmaking van gevoelens in het geding zijn, maar
vee leer het optreden van Lindeman voor het Comite van verweer. AIle
ambtenaren hebben de vrijheid van openbaarmaking van gevoelens,
onverschillig of zij de politi eke zienswijze van de regering delen of er
lijnrecht tegenover staan, maar zij mogen geen steun verlenen aan
organisaties die de grondzuilen van het staatsgezag wensen aan te tasten.
Een ambtenaar die zich willens en wetens in dienst stelt van een vereniging
die om haar doel te bereiken er niet tegen opziet het staatsgezag te
ondermijnen, kan als zodanig niet gehandhaafd worden. Een ambtenaar
kan zich niet onttrekken aan de ambtsplicht om onder meer het staatsgezag
te handhaven."

Van rooms-katholieke zijde wordt door Van Nispen tot Sevenaer naar
voren gebracht dat het begrijpelijk en geheel te billijken is dat de minister
Lindeman ter verantwoording heeft geroepen wegens het gebruiken van
de gewraakte uitdrukkingen. Een ambtenaar heeft geen volledige scheld-
en schimpvrijheid tegenover andere ambtenaren. De ambtenaar heeft zich
te beperken. Men moet niet vragen: wat is aangenaam voor de ambtenaar,
maar: wat eist het belang van de staat in wiens dienst hij is? De ambtenaar
mag kritiek uitoefenen op de regering, hij mag trachten verandering in de
rechtsorde te brengen maar men kan van hem eisen dat hij dit alleen doet
met de middelen die niet alleen niet vallen onder het bereik van de Strafwet

64 Zie onder andere: Th.A.M. van der Horst, Ambtenaar en grondrechten, Alphen aid Rijn
1967, p. 11-13.

65 Bijl. A Hand. II 1903-1904, hfdst. IX nr. 22, p. 53-58.
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maar bovendien ook zedelijk veroorloofd zijn." Van Nispen tot Sevenaer
stelt:

'De ambtenaar die verklaart, dat hij er niets verkeerds in ziet door vreesaanja-
ging en bedreiging zich te keeren tegen het wettig bestaand gezag, die bereid
is zich met dergelijke midde!en te keeren tegen de Overheid, die hem met een
dee! van haar taak be!astte, moet uit ze!fverdediging worden ontheven van zijn
taak als medewerker der Overheid. '67

Op het verwijt van de sociaal-democraat Troelstra dat de minister met het
ontslag van Lindeman de sociaal-democratische partij het gemene recht
ontzegt, reageert de minister met de opmerking dat de regering er niet aan
zal denken een ambtenaar te verbieden op te treden in een sociaal-democra-
tische vereniging of desnoods zelfs in een vergadering van het Comite van
verweer. Er moet echter weI gelet worden op de wijze waarop de ambtenaar
zich gedraagt. 68

Het antirevolutionaire kamerlid Heemskerk betuigt volledige steun aan
de antirevolutionaire minister. Lindeman had de minister een geruststellende
verklaring moeten geven, maar heeft dit verzuirnd en daarmee het
geschilpunt verscherpt. De uitingen zijn volgens Heemskerk niet de reden
voor het ontslag van Lindeman; zij vormen de aanleiding voor tusssenkomst
van de regering. De reden voor ontslag ligt, volgens dit kamerlid, in de
houding van Lindeman op deze tussenkomst van de regering."

De vrij-antirevolutionaire De Savornin Lohman keurt het ontslag van
Lindeman goed. Hij geeft aan dat, nu de tucht over ambtenaren niet bij
de wet geregeld is, de gevolgen aanvaard moeten worden. Aan de regering
is de keuze van de wijze waarop zij de tucht wil uitoefenen. De Savornin
Lohman wil daarom de handelwijze van de regering niet atkeuren, tenzij
kan worden aangetoond dat een handelwijze in strijd is met een door ons
allen als juist erkend beginsel. Wanneer er een tuchtwet zal zijn moet daarin
ook een beginsel worden opgenomen dat van het begin af aan vaststaat op
welke grond iemand voor zijn superieur wordt geroepen ten einde op hem
de tuchtwet toe te passen. Het komt De Savornin Lohman voor dat:

66 Hand. II 1903-1904, p. 1588-1590.
67 Hand. II 1903-1904, p. 1590.
68 Hand. II 1903-1904, p. 1582, 1593-1596.
69 Hand. II 1903-1904, p. 1600, 1601.
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'op het oogenblik waarop men den ambtenaar ter verantwoording roept het feit
waarop men de vervolging grondt moet vaststaan, en dat dit moet blijven de
grondslag van de aetie. ,70

Hij eindigt zijn betoog met de opmerking dat over zulke kwesties niet bij
moties kan worden beslist. 71

De motie van kamerlid Drucker, waarin de gedragslijn door de minister
van Waterstaat, Handel en Nijverheid gevolgd bij het onderzoek naar de
handelingen van Lindeman en bij het verlenen van het ontslag aan deze
ambtenaar wordt beoordeeld als niet beantwoordend aan de eisen van goed
beleid, wordt met een grote meerderheid ( 72 tegen 12) verworpen." Ook
de motie- Troelstra waarin het ontslag van Lindeman wordt afgekeurd wordt
verworpen door de Tweede Kamer. 73 De christelijke afgevaardigden
stemmen tegen beide moties.

§ 6 Wet tot bestrijding van zedeloosheid (Lex Regeut)"

Rond 1900 gaan er stemmen op om te komen tot een strengere zedelijkheids-
wetgeving in Nederland. Deze roep om een strengere wetgeving komt onder
andere voort uit een accentverschuiving in de wetenschap over de functie
van het strafrecht op het gebied van de zedelijkheid en uit het feit dat
ouders, verenigingen, kerk en school in hun pogingen de zedelijkheid te
verheffen worden tegengewerkt door 'bronnen van onreinheid' die door
de strafwet weggeruimd zullen moeten worden. De belangrijkste reden
echter om over te gaan tot een strengere pornografiebepaling is de
internationale handel van zedenbedervende lectuur in ons land. Het
buitenland oefent een grote druk op ons land uit om de export van
pornografie tegen te gaan."

Nadat tijdens de ambtsperioden van de ministers van Justitie Cort van
der Linden, Loeff en Nelissen respectievelijk in 1900, 1904 en 1909 al
wetsontwerpen tot wijziging van de zedelijkheidswetgeving zijn ingediend,
wordt er in 1911 opnieuw een poging gedaan de zedelijkheidsbepalingen
te veranderen. Het wetsontwerp dat de regering met minister van Justitie

70 Hand. II 1903-1904, p. 1604.
71 Hand. II 1903-1904, p. 1603, 1604.
72 Hand. II 1903-1904, p. 1597, 1603, 1604.
73 Hand. II 1903-1904, p. 1601,1604.
74 Zie onder andere: Tom M. Schalken, Pornografie en strafrecht, Arnhem 1972, p. 38-45.
75 Tom M. Schalken, Pornografie en strafrecht, Arnhem 1972, p. 20-25, Bijl. Hand. II 1908-

1909, nr. 293 nr. 3 p. 3, Bijl. Hand. II 1909-1910, nr. 56 nr. 2 p. 15, 16.
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Nelissen op 7 mei 1909heeft voorgesteld," wordt, met enige wijzigingen,
in 1911 zowel in de Tweede Kamer als in de Eerste Kamer verdedigd door
de rooms-katholieke minister van Justitie Regout. Volgens deze minister
van Justitie is het zaak de onzedelijkheid die, geholpen door 'vele
hulpmiddelen der moderne techniek', in telkens nieuwe vormen het
maatschappelijk leven bedreigt, terug te dringen door een meer uitgebreide
bemoeienis van de strafwetgever dan voorheen. Niettemin moet de
strafwetgever er voor waken te veel op het ethisch onzedelijk terrein door
te dringen; de individuele vrijheid moet niet aangetast worden zolang deze
het belang en de vrijheid van anderen niet onmiddelijkaanrandt. Het spreekt
voor de minister vanzelf dat de objectieve grond van de zedelijkheid en
het antwoord op de vraag of een handeling zedelijk goed of kwaad is,
gezocht moet worden in 'de verhouding van de handeling tot Gods wil
overeenkomstig de christelijke zedenleer"." De belangrijkste wijziging
die met het wetsontwerp wordt voorgesteld is dat ook geschriften en
voorwerpen onder pornografie kunnen gaan vallen en niet aIleen vliegende
blaadjes. Evenzo zal het ter verspreiding vervaardigen, in- en uitvoeren
van pornografie strafbaar gesteld moeten worden en zullen twee nieuwe
artikelen (240bis en 451bis) gaan zorgen voor bijzondere bescherming van
de jeugd. Artikel45lter zal onder andere moeten tegengaan het openlijk
of ongevraagd aanbieden van middelen of diensten tot voorkoming of
verstoring van zwangerschap en het openlijk of door verspreiden van
geschriften ongevraagd als verkrijgbaar aanwijzen van zodanige middelen
of diensten.

De Tweede Kamer neemt het wetsontwerp niet zonder debatteren aan.
Tijdens de algemene beraadslagingen zijn het echter niet de christelijke
afgevaardigden die van zich laten horen. Het zijn in de eerste plaats de
sociaal-democraat Hugenholtz, de liberaal Treub en de liberaal Van Hamel
die enige kritiek spuien. Hugenholtz meent dat de grens die de regering
zichzelf stelt in dit wetsontwerp, verschillende malen overschreden is. Het
feit dat geschriften ook onder pornografie kunnen gaan vallen vindt hij een
voorbeeld van deze overschrijding en ook met artike1451ter, waar het gaat
om bepalingen tegen de nieuw-malthusiaanse middelen, gaat de overheid
zich mengen in datgene wat uitsluitend behoort tot het particuliere leven
van mensen. Daarenboven gaat Hugenholtz in op de uiting van de minister
dat de christelijke moraal voor hem het richtsnoer is geweest bij het

76 Bijl. Hand. II 1908-1909, nr. 293, nr. 1.
77 Bijl. Hand. II 1909-1910, nr. 56, nr. 2.
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aanbieden van het gewijzigd ontwerp en in zijn memorie van antwoord."
Hugenholtz vraagt zich af of de minister deze christelijke moraal eens zou
kunnen preciseren. Hij zelf gelooft namelijk niet dat die christelijke moraal
bestaat. Volgens hem bestaat er misschien een katholieke moraal, een
antirevolutionaire moraal en een christelijk-historische moraal en bedoelt
de minister de eerstgenoemde."

Kamerlid Treub wenst de minister er op te wijzen dat Malthus zijn
gehele leer gebouwd heeft op het Bijbelwoord. Malthus meende met zijn
leer volkomen in overeenstemming te zijn met de christelijke moraal terwijl
tegenwoordig degenen die de christelijke moraal huldigen het er over eens
zijn dat neo-malthusianisme niet in overeenstemming is met de zedelijkheid.
Treub vindt het wetsontwerp te ver gaan daar waar het ontwerp propaganda
voor neo-malthusiaanse denkbeelden niet meer zal toelaten (art. 451ter).
Tevens vindt dit kamerlid artikel451 bis, waarmee onder andere bescherming
van de jeugd tegen zinnenprikkelende geschriften op of aan plaatsen voor
openbaar verkeer bestemd moet plaatsvinden, niet thuis horen in de wet.
Het maken van bepalingen tot bescherming van de jeugd tegen prikkeling
van de zinnen zet de deur wagenwijd open voor willekeur en strijdt met
onze meest elementaire begrippen van vrijheid."

Ook Van Hamel heeft moeite met de voorgestelde bepalingen tegen
onzedelijkheid. Hij vindt dat de grote strijd tegen de excessen van de
hartstocht moet uitgaan van de grote geestelijke cultuurmachten zoals de
godsdienst, de kerk, de geestelijkheid, de school, de geneesheren, het gezin
en de vakorganisatie. Ingeval van bestrijding van zedeloosheid is het
noodzakelijk enige gematigdheid te betrachten. Ingrijpen van justitie en
politie is hier altijd bedenkelijk, het is immers niet denkbeeldig dat ingrijpen
door politie en justitie de rust binnen gezinnen verstoort en eindeloos leed
wekt, zodat het beter is dat er enige excessen plaats hebben op dit gebied
dan dat het private leven vergiftigd en vernietigd wordt door een dergelijke
tussenkomst. Bovendien kan op het gebied van de seksuele moraal niet
opgetreden worden zoals men dat tegen andere menselijke hartstochten en
eigenschappen doet omdat men bier immers te doen heeft met een
onuitroeibaar en zegenrijk levenselement. 81 Van Hamel herinnert tenslotte
nog aan de woorden van zijn leermeester in het strafrecht, de antirevolutio-

78 Hand. II 1910-1911, p. 1453.
79 Hand. II 1910-1911, p. 1441-1445,1457-1459.
80 Hand. II 1910-1911, p. 1445-1451,1458, 1459.
81 Hand. II 1910-1911, p. 1451-1453,1459.
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naire hoogleraar Gratama die als voIgt aangaf: 'de vingers van den Staat
zijn te grof om de vragen van zedelijkbeid aan te mogen vatten. '82

Minister Regout beaamt in zijn reactie dat het in werkelijkheid allereerst
de plicht van de godsdienst, het onderwijs, van het sociale leven is er voor
te zorgen dat er goede zeden onder het yolk zijn. De taak van zedenmeester
is niet die van de staat. Niettemin moet de staat wel zorgen dat diegenen
die de roeping hebben op zedelijk gebied voor de verheffmg van het yolk
te zorgen, niet vruchteloos en zonder gevolg arbeiden. Daarom, vindt de
minister, moet de staat doen wat in de lijn ligt van dit wetsontwerp.
Vervolgens geeft de minister te kennen dat de leer van Malthus een leer
is die door iedere christen in elk opzicht aanvaard kan worden. Vooral als
beginsel en uitgangspunt heeft deze leer echter absoluut niets te maken met
het neo-malthusianisme dat in verband met het wetsontwerp ter sprake komt.
Het neo-malthusianisme is in strijd met de christelijke moraal en moet
worden afgekeurd. De christelijke moraal moet volgens de minister
onderschreven worden door ieder die op staatkundig gebied het christelijk
standpunt voorstaat. Dit wil zeggen dat de christelijke moraal zowel door
katholieken als door protestanten onderschreven wordt. Het uitgangspunt
van de voorstanders van de christelijke moraal is in sommige opzichten
een andere dan die van de voorstanders van de vrije moraal. Als gevolg
van het aanhangen van de vrije moraal ziet de minister dat men zonder
enig bezwaar morgen kan goed prijzen wat men heden veroordeelt omdat
men alleen zichzelf rekenschap verschuldigd is voor wat men doet en voor
wat men voorstaat. 83

Nadat de minister het woord gevoerd heeft, wordt de algemene
beraadslaging over het wetsontwerp gesloten en begint de Tweede Kamer
de hieropvolgende dag, 22 februari 1911, aan de behandeling van de
artikelen. Nadat de liberaal Tydeman enige kritiek op de in de artikelen
240, 240bis en 451bis voorgestelde bepalingen heeft geuit omdat deze
bepalingen hem te ver gaan, laat de rooms-katholiek Van Nispen tot
Sevenaer zich zeer lovend uit over desbetreffende bepalingen." Evenzo
betuigt de antirevolutionair Brummelkamp zijn instemming met de
maatregelen die de minister voorstelt. Hij stelt mede namens z 'n partijgeno-
ten in de kamer dat het terrein van de publieke eerbaarheid wel degelijk
aan de hoede van de overheid is toevertrouwd. Er is dan ook geen reden
de vraag te stellen of de regering wel bevoegd is de maatregelen, die nu

82 Hand. II 1910-1911, p. 1453.
83 Hand. II 1910-1911, p. 1453-1457, 1459, 1460.
84 Hand. II 1910-1911, p. 1465, 1466.
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ter goedkeuring worden voorgelegd, te nemen." De rooms-katholiek Van
Sasse van I1sselt is het eveneens met de voorstellen eens. Hij meent dat
het tegenwoordige artikel 240 geen afdoende bestrijding van pornografie
rnogelijk rnaakt, want de redaetie is te eng om het verspreiden van zedeloze
boeken en voorwerpen te straffen en laat tevens sehrijvers, drukkers,
fabrikanten en importeurs van zedeloze boeken en voorwerpen buiten sehot.
Het voorgestelde artikel 240 kornt aan deze bezwaren tegernoet en Van
Sasse van I1sselt wil daarorn graag zijn stem aan deze bepaling geven."
De rooms-katholiek De Stuers heeft bezwaar tegen her feit dat er in het
voorgestelde artikel 240 geen uitzondering wordt gernaakt voor het handelen
in het belang van wetensehap en kunst. Hij wenst dat er aan de reehters
een leidraad wordt gegeven dat zij niet zullen straffen wat aanstotelijk is
wanneer de bevordering van het algemeen belang, de wetensehap of de
kunst vaststaat. 87 De minister voelt niets voor deze exeeptie in artikel240,
hij vindt deze uitzondering gezien de jarenlange toepassing van het geldende
artikel240, in de praktijk overbodig. Een amendement-Limburg om deze
exeeptie in artikel 240 tot stand te brengen wordt verworpen met 40 tegen
27 stemmen." Artikel 240 wordt zonder hoofdelijke stemming aangeno-
men."

Over het voorgestelde artikel 451bis laten de ehristelijke afgevaardigden
zieh niet uit. Zij stemmen voor dit artikel dat onder andere moet voorkomen
dat wetensehappelijke boeken die prikkelend zijn voor de zinnelijkheid van
de jeugd worden geetaleerd en eenvoudig als reclamemiddel worden
gebruikt. Artikel451bis Iuidt na beraadsiaging, wijziging en stemming ais
voIgt:

'Hij die op of aan plaatsen, voor openbaar verkeer bestemd, hetzij eenig
geschrift, waarvan de leesbaar gestelde titel, omslag of inhoud geschikt is om
de zinnelijkheid van de jeugd te prikkel en, hetzij eenige afbeelding of eenig
voorwerp, geschikt om de zinnelijkheid van de jeugd te prikkelen, openlijk ten
toon stelt, aanbiedt of aanslaat, wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste
twee maanden of geldboete van ten hoogste tweehonderd gulden. '

Na artikel451bis en na artikel240bis, waarin kinderenjonger dan 16 jaar
extra besehermd worden tegen pornografie uit winstbejag en dat zonder
noernenswaardige beraadsiaging en zonder hoofdelijke stemming wordt

85 Hand. II 1910-1911, p. 1466.
86 Hand. II 1910-1911, p. 1467,1468.
87 Hand. II 1910-1911, p. 1481, 1482.
88 Hand. II 1910-1911, p. 1484.
89 Hand. II 1910-1911, p. 1484.
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aangenomen,?" komt artikel 451 ter ter sprake in de Tweede Kamer. Ten
aanzien van dit artikel, dat enigszins de propaganda voor neo-malthusiaanse
middelen aan banden moet leggen, staan de christelijke afgevaardigden pal
tegenover de sociaal-democraten, vrijzinnig-democraten en liberalen. De
antirevolutionair Brummelkamp vindt dat de minister zich met artikel 451 ter
in volkomen gezonde richting beweegt. Het wetsontwerp is zoals het is
en artikel 451 ter is zoals het is omdat de minister als uitgangspunt de
christelijke moraal hanteert. De christelijke moraal heeft een substraat;
namelijk de wet der Tien Geboden, die geldt voor aile mens en en nooit
is herroepen. In de wet der Tien Geboden is het huwelijk door God
beschermd tegen aIle inbreuk daarop en aIle zonde daartegen. De middelen
die het neo-rnalthusianisme aanwijst zijn een grote zonde tegen God en tegen
de mensheid. De bepalingen in dit wetsontwerp, die tegen de praktijken
van het neo-malthusianisme worden voorgesteld, hebben Brummelkamps
volledige instemmmg." De rooms-katholiek Van Wijnbergen uit zich in
felle bewoordingen tegen neo-malthusiaanse praktijken. Hij is van mening
dat verschillende neo-malthusiaanse advertenties niet straffeloos moeten
kunnen worden geplaatst. Hij verwerpt het nieuw-malthusianisme beslist
en zegt elke bestrijding daarvan met genoegen en blijdschap te aanvaarden
omdat zo stelt hij:

•ik niet wensch dat op dergelijke brutale wijze openlijk den spot gedreven wordt
met Gods wet, niet wensch dat zoo openlijk vertrapt wordt de Christelijke
zedenleer ( ... ),92

De meeste sociaal-democraten, vrijzinnig-democraten en liberalen hebben
erg veel moeite met de zienswijze van Brummelkamp en Van Wijnbergen.
Onder andere Hugenholtz geeft aan dat de bovengenoemde heren zich teveel
richten op het bestrijden van het neo-malthusianisme. Hugenholtz zelf wenst
geen stelling te nemen voor of tegen het neo-malthusianisme, maar geeft
aan dat propaganda voor het beginsel van deze leer niet verboden moet
worden. 93 De sociaal-democraat Troelstra meent dat de vrijheid van
propaganda van iets dat beantwoordt aan noden in bredere kringen vrij moet
zijn. Hij heeft er moeite mee dat verlichte, eerlijke, ernstige en zedelijke
mensen die jaren deze propaganda hebben gevoerd, waarvoor zij het odium

90 Hand. II 1910-1911, p. 1490.
91 Hand. II 1910-1911, p. 1493.
92 Hand. II 1910-1911, p. 1497.
93 Hand. II 1910-1911, p. 1497, 1498.
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dat hun vooral van zogenaamd christelijke zijde is opgedrukt hebben
getrotseerd, voortaan tot misdadigers worden bestempeld. Deze propaganda
moet vrij blijven en het zal aan ouders, voogden en dergelijke overgelaten
moeten worden om wanneer zij geschriften ongeschikt vinden voor kinderen,
te zorgen dat kinderen deze geschriften niet in handen krijgen."

Tegemoetkomend aan een bezwaar dat onder andere door Van Sasse
van Ilsselt naar voren wordt gebracht, namelijk dat onder de huidige redactie
van het voorgestelde artikel 451 ter ook particuliere gesprekken strafbaar
kunnen zijn, worden er door de regering wijzigingen in het voorgestelde
artikel aangebracht. 95 Vervolgens benadrukt minister Regout dat het doel
van dit artikelligt in het wegnemen van die propaganda die anderen in hun
zedelijke gevoel treft en ergert. Een deel van de propaganda die van het
neo-malthusianisme uitgaat kan gerangschikt worden onder ergerlijke
propaganda en het is de taak van de wetgever om die ergernis weg te
nemen."

Nadat de liberaal Treub onder meer als zijn mening te kennen heeft
gegeven dat de christelijke moraal evenzeer als de vrije moraal aan
verandering onderhevig is en dat haar standpunt evenmin vast is," neemt
onder andere het christelijk-historische kamerlid De Visser het woord. Hij
is het absoluut niet eens met de door Treub gelanceerde opvatting. De
christelijke moraal is volgens hem in tegenstelling tot de algemeen
menselijke moraal, de wijsgerige moraal en de sociale moraal, vast, zeker
en absoluut. Het uitgangspunt en het beginsel van de christelijke moraal
staan immers diametraal tegenover de zojuist genoemde drievoudige moraal.
De maatstaf ter beoordeling van wat zedelijk is wordt door de christelijke
moraal niet uitgediept uit de mens zelf, noch uit zijn geest noch uit zijn
gemoed. De christelijke moraal diept zich echter uit datgene wat boven
de mens staat en leeft namelijk uit 'den levenden God zelf en Zijn
openbaring'. Niettemin is het mogelijk dat de christelijke moraal in
verschillende vormen optreedt, zich verdiept naar de ontwikkeling van de
cultuur en zich wat de ontwikkeling van haar beginsel betreft aanpast aan
de ontwikkeling en de vooruitgang van de mensheid. Maar de christelijke
moraal blijft evenwel in haar aard en wezen zich onderscheiden van elke
andere moraal doordat het uitgangspunt vast, zeker en absoluut is.
Bovendien staat volgens De Visser de christelijke moraal veel hoger dan
de vrije moraal en dit hoge karakter brengt met zich mee dat zo weinig

94 Hand. II 1910-1911, p. 1500-1502.
95 Hand. II 1910-1911, p. 1504.
96 Hand. II 1910-1911, p. 1504, 1505.
97 Hand. II 1910-1911, p. 1505.
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mogelijk langs de weg van de wetgeving de zedeloosheid bestreden moet
worden. Een krachtige moraal moet allereerst uit kracht van het religieuze
beginsel en niet van de zijde van de wetgever gehandhaafd worden. Dit
wetsontwerp moet en mag dan ook niet aangehangen worden omdat dit
wetsontwerp, al is het slechts zijdelings, het neo-malthusianisme als stelsel
wil bestrijden en zodoende door rniddel van wetgeving een bepaalde
zedelijkheid aan het yolk wil opleggen. Het motief dat naar De Vissers
oordeel weI gehanteerd mag worden en dat hij zelf zegt te gebruiken is
dat de overheid de roeping en de plicht heeft datgene te weren dat in het
openbaar de zedelijkheid kan schaden. Volgens De Visser is het ook de
minister niet te doen om langs de weg van wetgeving een bepaalde moraal
aan het Nederlandse yolk op te dringen. Tenslotte gaat het De Visser te
ver om het adverteren voor een bepaald middel en het aanprijzen van dat
bepaalde rniddel in allerlei vorrnen geheel vrij te laten. Wanneer men de
'Neo Malthusiaanschen Bond' veroorlooft in advertenties in welke vorrn
ook bepaalde middelen te koop aan te bieden, die middelen te noemen en
te omschrijven dan komt het De Visser voor dat de publieke eerbaarheid
wel degelijk wordt aangetast. 98

Uiteindelijk neemt de Tweede Karner op 24 februari 1911artikel451 ter
als volgt met 40 tegen 26 sternrnen aan."

'Hij die hetzij eenig middel tot voorkoming van zwangerschap openlijk ten toon
stelt, hetzij zoodanig middeJ of diensten ter voorkoming van zwangerschap
openlijk of ongevraagd aanbiedt, of openlijk, of door verspreiding van eenig
geschrift ongevraagd, als verkrijgbaar aanwijst, wordt gestraft met hechtenis
van ten hoogste twee maanden of geldboete van ten hoogste tweehonderd
gulden.'

Zoals uit bovenstaande al is gebleken zijn het vooral de rooms-katholieke,
antirevolutionaire en christeIijk-historische kamerleden die voor artikel
451ter sternrnen. Het wetsontwerp zelf wordt door de Tweede Karner op
16 maart 1911 met 60 tegen 33 sternrnen aangenomen.'?'

De Eerste Karner begint op 17 mei 1911 met de behandeling van het
wetsontwerp tot bestrijding van zedeloosheid. Ook enkele christeIijke afge-
vaardigden voeren het woord tijdens de beraadslagingen. Zo zeggen de
rooms-katholiek Van der Biesen'" en de antirevolutionairen Hovy102

98 Hand. II 1910-1911, p. 1514,1515.
99 Hand. II 1910-1911, p. 1523.
100 Hand. II 1910-1911, p. 1780,1781.
101 Hand. I 1910-1911, p. 526-530.
102 Hand. 11910-1911, p. 530-533.
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en Lucasse'?' zich geheel in het wetsontwerp te kunnen vinden en scharen
zij zich hiermee aan de zijde van de christelijke afgevaardigden in de
Tweede Kamer. Hoewel de democraten en liberalen in de Eerste Kamer
bier en daar ook moeite hebben met enkele bepalingen van het wetsontwerp,
wordt het ontwerp toch zonder hoofdelijke stemming aangenomen'?' en
kan het de geschiedenis ingaan als de Wet van 20 mei 1911, tot bestrijding
van zedeloosheid'" oftewel als de Lex Regout.

Aangaande de Lex Regout zijn de christelijke afgevaardigden het opvallend
eens. De bepalingen van de wet kunnen hun goedkeuring wegdragen en
ook in de uiteenzetting van de rooms-katholieke minister Regout kunnen
zij zich geheel vinden. De minister wenst met het wetsontwerp de staat
de mogelijkheid te geven om diegenen die de roeping hebben op zedelijk
gebied voor de verheffmg van het yolk te zorgen, niet vruchteloos en zonder
gevolg te laten arbeiden. Het is niet de bedoeling dat de staat er voor zorgt
dat er goede zeden onder het yolk zijn; de staat is geen zedenmeester. WeI
mag hij onder andere propaganda tegengaan die anderen in hun zedelijk
gevoel treft en ergert zoals een deel van de neo-malthusiaanse propaganda
doet. De minister verdedigt de strengere zedelijkheidswetgeving en hiermee
een toenemende beperking van de vrijheid van drukpers inzake pornografie
en inzake het openlijk of ongevraagd aanbieden van middelen of diensten
tot voorkoming of verstoring van zwangerschap of het als verkrijgbaar
aanwijzen van zodanige middelen of diensten (propaganda voor neo-
malthusiaanse middelen) bovendien met een beroep op de christelijke
moraal. Een moraal die volgens de minister onderschreven moet worden
door een ieder die op staatkundig gebied het christelijk standpunt voorstaat,
door zowel rooms-katholieken als protestanten en een moraal waarmee het
neo-malthusianisme niet in overeenstemming te brengen is. De antirevolutio-
nairen in de Tweede Kamer voegen aan hetgeen de minister zegt toe dat
het terrein van de publieke eerbaarheid zeker aan de hoede van de overheid
is toevertrouwd; zij twijfelen er niet aan dat de regering bevoegd is de
maatregelen die zij voorstelt te treffen. Zij juichen bovendien toe dat de
minister de christelijkc moraal als richtsnoer hanteert. De middelen die
het neo-malthusianisme aanwijst zijn volgens de antirevolutionairen een
grote zonde tegen God en de mensheid en zij stemmen geheel in met het
aan banden leggen van de neo-malthusiaanse propaganda. Ook de rooms-

103 Hand. I 1910-1911, p. 538, 539.
104 Hand. I 1910-1911, p. 546.
105 se. 1911, 130.
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katholiek Van Wijnbergen trekt fel van leer tegen de neo-maltusiaanse
praktijken. Hij wenst niet dat op dergelijke brutale wijze openlijk de spot
wordt gedreven met Gods wet en dat zo openlijk de christelijke zedenleer
vertrapt wordt. Het christelijk-historische kamerlid De Visser voegt tenslotte
nog iets toe aan hetgeen over de christelijke moraal gezegd is. Hij benadrukt
dat de christelijke moraal in tegenstelling tot de algemeen menselijke moraal,
de wijsgerige moraal en de sociale moraal, vast, zeker en absoluut is. De
maatstaf ter beoordeling van wat zedelijk is komt niet uit de mens zelf maar
uit datgene wat boven de mens staat en leeft namelijk uit God en Zijn
openbaring. En hoewel het mogelijk is dat de christelijke moraal in
verschillende vormen voorkomt zij blijft zich van elke andere moraal
onderscheiden doordat het uitgangspunt vast, zeker en absoluut is. Deze
christelijke moraal die krachtig is moet volgens De Visser allereerst uit
kracht van het religieuze beginsel en niet van de zijde van de wetgever
gehandhaafd worden. Dit wetsontwerp moet daarom niet aangehangen
worden om via wetgeving een bepaalde zedelijkheid aan het yolk op te
leggen maar moet aangehangen worden omdat de overheid de roeping en
plicht heeft te waken voor de openbare zedelijkheid. De Visser meent dat
met het toestaan van advertenties en aanprijzingen van de Neo-Malthusiaanse
Bond de publieke eerbaarheid wordt aangetast.

§ 7 Conclusie

De grondwetswijziging van 1887 levert geen belangrijke uitspraken ten
aanzien van de drukpersvrijheid van christelijke afgevaardigden op. De
beraadslagingen in 1902 over de wetsontwerpen voor nieuwe Wetboeken
van Militair Straf- en Tuchtrecht daarentegen wel, Allereerst zijn daar de
antirevolutionaire Tweede-Kamerleden die bij het kabinet-Kuyper aandringen
op het opnemen van een verbod tot Godslastering en vloeken in de wetsont-
werpen en daarmee op een grotere beperking van de vrijheid van drukpers
dan het kabinet en dus ook de antirevolutionair Kuyper, voorstaat. Als blijkt
dat dit verbod tot Godslastering en vloeken niet haalbaar is, ijveren de
antirevolutionaire kamerleden voor een bepaling die het vloeken van een
meerdere tegen een mindere strafbaar stelt. Hierbij stellen zij zelf dat zij
geen beschouwingen van principiele aard en geen argumenten die speciaal
een antirevolutionair karakter dragen, hanteren. De strafbaarstelling moet
plaatsvinden omdat een mindere als een meerdere tegen hem vloekt, in 't
diepst van zijn overtuiging wordt getroffen en z'n overtuiging hem dwingt
te protesteren (vraag en antwoord 99 van de Heidelbergse catechismus),
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terwijl de krijgstueht dit protest eigenlijk verbiedt. Ais we deze zienswijze
van de antirevolutionaire kamerleden naast het Program van Beginselen
van de ARP van 1878 leggen, zien we dat dit program geen uitspraak bevat
over het al dan niet verbieden van Godslastering en!of vloeken. Wei spreekt
artikel 14 over de plicht van de overheid om te waken voor de publieke
eerbaarheid op de weg en in publieke plaatsen en vermeldt het program
van aetie in 1891 dat uit het kazemeleven moet worden weggenomen datgene
dat in strijd is met godsdienst, zedelijkheid en welvoeglijkheid, maar er
wordt niet vermeld hoe Godslastering en vloeken moeten worden tegenge-
gaan. Ook de toeliehting van Kuyper op het Program van Beginselen bevat
over het tegengaan van Godslastering en vloeken in verband met artikel
14 niet meer dan de opmerking dat de plaatselijke overheid er voor moet
zorgen dat niemand door luid gevloek, ruwe taal, of 'gemenen deun'
anderen aanstoot geeft. Zo kunnen de antirevolutionaire kamerleden komen
tot de wens van een verbod tot Godslastering en vloeken en tot een verbod
van het vloeken van een meerdere tegen een mindere in de Militaire Strafwet
en tegelijkertijd Kuyper in het kabinet-Kuyper tot de wens deze verboden
niet in de wet op te nemen, maar op een andere manier vloeken en
Godslastering in het leger tegen te gaan.

Overigens wordt in 1916 aan artikel14 van het Program van Beginselen
van 1878 toegevoegd dat waakzaamheid van de overheid ten aanzien van
het op het publieke terrein misbruiken van Gods naam geboden is. Colijn
geeft in zijn toelichting op het gewijzigde ARP-program aan dat de overheid
zowel het reeht heeft als de plieht om daar waar sprake is van hoon tegen
Gods majesteit, Godslastering tegen te gaan. Hij hanteert hier niet als
argument het aanranden van godsdienstige overtuigingen (zoals de
antirevolutionaire kamerIeden dit in 1902 wens en te doen) , maar hij is van
mening dat daar waar opzet blijkt om de Oppersoevereiniteit van God over
heel het yolk, de grondslag waarop het staatswezen rust, te honen,
Godslastering gestraft moet worden. Ontkenning van de soevereiniteit van
God zonder lastering of vervloeking kan niet als Godslastering worden
aangemerkt, omdat de conscientie van mensen niet onder zeggensehap van
de overheid valt. Het vloeken moet de overheid volgens Colijn tegengaan
door op eigen terrein bij de uitoefening van de publieke dienst, het vloeken
te weren.

De christelijk-historische kamerleden treden in 1902 nog niet binnen
een partij op. Zij treden in de Tweede Kamer op in drie groeperingen
namelijk in de Vrij-Antirevolutionaire Partij (Lohman), de Christelijk-
Historisehe Kiezersbond (De Visser) en de Bond van Kiesverenigingen op
Christelijk-Historische grondslag in de provincie Friesland (Sehokking).
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Op basis van de bepaling in de beginselprogramma' s van deze groeperingen
dat de overheid verplicht is te waken voor de openbare zedelijk:heid door
van dit terrein des levens te weren al wat te dien aanzien in strijd is met
de duidelijke ordening Gods, of de bepaling dat de overheid in het leger
het leiden van een eerbaar en ordelijk leven moet bevorderen, stellen de
christelijk -historische kamerleden zich ten opzichte van de stratbaarstelling
van Godslastering en vloeken in het Wetboek van Militair Strafrecht en
ten aanzien van stratbaarstelling van het vloeken van een meerdere tegen
een mindere, uiteenlopend op. Lohman wenst bepalingen betreffende het
vloeken en dergelijke op te nemen in een reglement op de krijgstucht, onder
andere omdat onduidelijk is wat onder vloeken moet worden verstaan. In
'Onze Constitutie' geeft Lohman met betrekking tot preventieve maatregelen
ten aanzien van de drukpers eenzelfde soort probleem aan, namelijk: wie
bepaalt wat al dan niet goed is. Lohman stemt wel voor het amendement -De
Visser dat stratbaarheid bepleit van het uitvloeken van een mindere door
eenmeerdere (inplaats van vloeken tegen een mindere). De Visser is tegen
het incidenteel stratbaar stellen van Godslastering in het Militaire Wetboek
van Strafrecht zoals het amendement van antirevolutionaire zijde beoogt.
Hij doet een beroep op de lessen van de geschiedenis, op het principe dat
zedelijk -godsdienstige waarheden langs geestelijke weg het eigendom van
de natie moeten worden, en is van mening dat met stratbaarstelling van
Godslastering (op grond van het derde gebod) stratbaarstelling van
Godloochening (op grond van het eerste gebod), die hem onwenselijk
voorkomt, onvermijdelijk is. Schokking volgt De Visser niet waar deze
vindt dat het beter is door godsdienst het verkeerde terug te dringen dan
bij de wet. Met een beroep op Paulus betoogt Schokking dat mensen immers
niet bekend kunnen zijn met het feit dat het kwaad is de naam van God
te misbruiken indien dit niet in de wet staat.

De rooms-katholieke kamerleden, die in deze periode nog geen hechte
landelijke partijorganisatie hebben maar waarvan de twee kamerc1ubs sinds
1896 wel een gemeenschappelijk program aanhangen, maken op hun beurt
bezwaar tegen het door de rooms-katholieke minister Loeffverdedigde niet
opnemen van een 'zekere vermaning met betrekking tot het vloeken' in
het Wetboek van Militair Strafrecht. Het rooms-katholieke Tweede-Kamerlid
Van Vlijmen vindt het niet opnemen van zodanige vermaning een loochening
van het verband tussen de christelijke moraal en de menselijke rechtspraak.
Hij uit zich met Arts voor het amendement dat door de antirevolutionairen
wordt voorgesteld. De rooms-katholiek Arts ziet af van het naar voren
brengen van argumenten die een meer godsdienstig karakter dragen. Hij
is van mening dat de staat de plicht heeft ergernis en uitbreiding van voor
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iedere gelovige zeer zondige gewoonten door ellendig voorbeeld te voorko-
men, zeker in het leger waar men verplicht is te vertoeven. De visie van
de rooms-katholieke kamerleden is in verband te brengen met de bepaling
van het gemeenschappelijk program die stelt dat bij land- en zeemacht
gestreefd moet worden naar verheffing van het zedelijk leven. In 1902
wensen de rooms-katholieke kamerleden dit zedelijk leven te verheffen door
het opnemen van een zekere vermaning met betrekking tot het vloeken in
het Wetboek van Militair Strafrecht en door het verbieden in deze wet van
het vloeken van een meerdere tegen een mindere.

Wat de zaak-Lindernan betreft valt ons op dat de antirevolutionaire
minister De Marez Oyens eerst als reactie geeft dat Lindeman, leraar aan
de Rijkslandbouwhogeschool, de vrijheid moet hebben te zeggen wat hij
wil, maar dat de minister moeite heeft met zijn optreden voor het Cornite
van verweer. Naar aanleiding van een opmerking van Troelstra in de
Tweede Kamer laat de minister echter weten dat het niet de bedoeling van
de regering is om een ambtenaar het optreden in een vergadering van het
Comite van verweer te verbieden, maar dat in dit geval van belang is hoe
de ambtenaar zich gedraagt. Met uitzondering van De Savornin Lohman
hebben de christelijke afgevaardigden geen moeite met deze toch enigszins
tegenstrijdige beweringen. Zij stemmen tegen moties die de houding van
de minister afkeuren. De rooms-katholieken motiveren hun stem door naar
voren te brengen dat zij het begrijpelijk vinden dat de minister Lindeman
ter verantwoording heeft geroepen wegens het gebruiken van de gewraakte
uitdrukkingen. Een ambtenaar mag kritiek uiten zoveel hij wil, maar hij
moet dit doen met de middelen die niet onder het bereik van de strafwet
val len en bovendien ook zedelijk veroorloofd zijn. Deze houding stemt in
het algemeen overeen met de houding van de rooms-katholieke kamerleden
in de periode 1848-1887. Zij leggen, evenals in 1884, de nadruk op de
beperkingen voor ambtenaren en doen hierbij onder andere een beroep op
het be lang van de staat en op het zedelijk veroorloofd zijn van de uiting.
Van antirevolutionaire zijde wordt in de zaak-Lindeman aangegeven dat
de uitingen van Lindeman niet de reden vormen voor ontslag. De
antirevolutionaire kamerleden gaan dientengevolge niet duidelijk in op de
vrijheid van meningsuiting van ambtenaren of op beperkingen van deze
vrijheid. Zo er al sprake is van enige kritiek van de zijde van christelijke
afgevaardigden op de minister, dan komt deze van het vrij-antirevolutionaire
kamerlid De Savornin Lohman. Hij betoogt dat zonder een wettelijke
regeling van de tucht over ambtenaren, aan de regering de keuze blijft
waarop zij de tucht over ambtenaren wil uitoefenen.
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In een wet voor ambtenaren, waarvoor De Savornin Lohman in 1887 ook
al pleit, wil hij opgenomen zien dat vanafhet begin van het ter verantwoor-
ding roepen van een ambtenaar, de grondslag van de actie vast moet staan
en vast moet blijven staan. De programs van de christelijke partijen bevatten
geen bepalingen die betrekking hebben op de vrijheid van meningsuiting
van ambtenaren. WeI zien we dat De Savornin Lohman in 'Onze Consitutie'
in 1901 ten aanzien van de vrijheid van meningsuiting van ambtenaren
opmerkt dat het verbod om te schrijven zonder verlof voorwaarde kan zijn
van het dienstcontract. Niet naleving van dit contract moet dan ook, tenzij
sprake is van een wetsovertreding, disciplinair gestraft worden.

Als in 1911 in de Tweede en Eerste Kamer strengere zedelijkheidswetge-
ving wordt voorgesteld kunnen alle christelijke afgevaardigden hierin
meegaan. De antirevolutionairen verkondigen in verband met de voorgestel-
de pornografiebepalingen dat het terre in van de publieke eerbaarheid zeer
zeker aan de hoede van de overheid is toevertrouwd. Deze opmerking ligt
geheel in de lijn van artikel 14 van het Program van Beginselen van de
ARP waarin onder andere staat dat de overheid de plicht heeft te waken
voor de publieke eerbaarheid op de weg en in publieke plaatsen en de uitstal
van onzedelijke boek -, plaat -, of prentwerken moet verbieden en verleiding
van minderjarigen tot onzedelijke daden strafbaar moet stellen. Dit alles
met dien verstande dat zij zich verre houdt van wat tot het terrein 'des
huiselijken levens' behoort, hetgeen volgens de antirevolutionairen gezien
hun instemming met de bepalingen hier niet het geval is. Ten aanzien van
de bepalingen die propaganda voor neo-malthusiaanse middelen enigszins
aan banden moeten leggen merken de antirevolutionairen op, dat de
christelijke moraal die de minister als uitgangspunt neemt een substraat
heeft, namelijk de wet der Tien Geboden. Dit substraat, waarin God het
huwelijk beschermt tegen alle inbreuk daarop en zonde daartegen, geldt
voor alle mens en en is nooit herroepen. De praktijken van het neo-
malthusianisme echter zijn een grote zonde tegen God en de mensheid en
moeten worden tegengegaan. De vrijheid van propaganda die Kuyper in
'Ons Program' op grond van artike14 aan zowel gelovige als ongelovige
wil toekennen, moet wijken als naar de mening van de antirevolutionairen
de publieke eerbaarheid in het gedrang komt en als praktijken van het neo-
malthusianisme in het geding zijn. Overigens wordt in 1916 deze zienswijze
van de antirevolutionairen ten aanzien van het neo-malthusianisme in het
program vastgelegd, als in artikel 14 van het beginselprogram het neo-
malthusianisme met name wordt genoemd in die zin, dat maatregelen tegen
het voortwoekeren van het neo-malthusianisme aanbeveling verdienen mits
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de overheid zich Diet bemoeit met dat wat tot het terre in van het huiselijke
leven behoort.

Van christelijk-historische zijde wordt aangevoerd dat de christelijke
moraal, die krachtig, vast en absoluut is, allereerst uit kracht van het
religieuze beginsel en Diet van de zijde van de wetgever gehandhaafd moet
worden. Het wetsontwerp moet dan ook Diet gesteund worden om via
wetgeving een bepaalde zedelijkheid aan de natie op te leggen, maar omdat
de overheid voor de openbare zedelijkheid moet waken. Met propaganda
voor het neo-rnalthusianisme wordt volgens de christelijk-historischen de
publieke eerbaarheid aangetast. Artikel 10 van het beginselprogram van
de CHU bepaalt eveneens dat de overheid verplicht is te waken voor de
openbare zedelijkheid. De visie van de christelijke-historischen ten aanzien
van de wet Regout is hier dus duidelijk in verband te brengen met het
beginselprogram.

Bij de rooms-katholieken ligt dit iets anders. In hun program van 1896
wordt niet rechtstreeks gesproken over de zedelijkheid in het openbare leven
en de houding die de overheid hierbij moet aannemen. In de toelichting
op het program vinden we wel de verwijzing naar de encyc1iek 'Immortale
Dei' van 1885 waarin de volle belijdenis van de katholieke leer niet
bestaanbaar wordt geacht met meningen die ook maar naderen tot natu-
ralisme of rationalisme, maar het is niet duidelijk of en in hoeverre deze
zienswijze in verband gebracht kan worden met de mening die de rooms-ka-
tholieken verwoorden naar aanleiding van de wet Regout. De rooms-
katholieke kamerleden stemmen in met hetgeen de roorns-katholieke minister
Regout over het wetsontwerp opmerkt. Voor Regout spreekt het vanzelf
dat de objectieve grond van de zedelijkheid, het antwoord op de vraag of
een handeling zedelijk goed of kwaad is, gezocht moet worden in de
verhouding van de handeling tot Gods wil overeenkomstig de christelijke
zedenleer. Het neo-malthusianisme is volgens Regout in strijd met de
christelijke moraal en moet worden afgekeurd en tegengegaan.
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Beraadslagingen in de Staten-Generaal over vrijbeid
van meningsuiting in de periode 1917-1940

§ 1 Inleiding

In 1917 vindt in Nederland een grate verandering plaats ten aanzien van
het kiesrecht. Met de grondwetswijziging wordt algemeen kiesrecht voor
mannen, de mogelijkheid van kiesrecht voor vrouwen en evenredige
vertegenwoordiging ingevoerd. Zowel de Tweede Kamer als de Eerste
Kamer nemen de voorsteIlen tot grondwetswijziging vrij snel aan. De
rechterzijde binnen beide kamers besluit hiertoe geenszins omdat zij
algemeen kiesrecht voorstaat, maar omdat met de grondwetswijziging het
onderwijsprobleem wordt aangepakt en eindelijk de schoolstrijd wordt
beeindigd. Het vrijzinnige kabinet-Cort van der Linden (1913-1918), dat
inziet dat algemeen kiesrecht aIleen te verkrijgen is met steun van rechts,
heeft namelijk in 1913 een onderwijscornmissie (de zogenaamde 'bevredi-
gingscornmissie') opdracht gegeven te onderzoeken of er een algemeen
bevredigende regeling mogelijk is met betrekking tot subsidiering van het
bijzonder onderwijs. Deze cornmissie, die bestaat uit 14 parlernentariers
van verschiIlende partijen, komt op 11 maart 1916 met het voorstel het
openbaar en het bijzonder lager onderwijs financieel gelijk te steIlen. De
regering neemt het voorstel van de cornmissie over en na enige wijziging
in de voorgestelde redactie van artikel 192 is de grondwetswijziging van
1917 aanvaardbaar voor zowel de linkse als rechtse partijen in het parle-
ment. 1 Artikel 7 van de Grondwet wordt geheel ongemoeid gelaten, van
enig verlangen dit artikel te veranderen is geen sprake.

Na de verkiezingen van 1918 vormen de CHU, de ARP en de RKSP
samen met de Christen-Dernocratische Partij, die in 1905 door Staalman
was opgericht uit onvrede met de in sociaal en democratisch opzicht te
conservatieve houding van de ARP, 2 en de Christelijke-Sociale Partij,
opgericht in 1912 wegens ontevredenheid over de coalitiepolitiek van de

P.l. Oud, Staatkundige vormgeving in Nederland I, lOe druk bewerkt door J. Bosmans,
Assen 1990, p. 210-213, 218-222.

2 Vooral inzake uitbreiding van het kiesrecht.
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rechts-protestantse partijen, 3 een rechtse meerderheid. Er wordt een rechts
kabinet, namelijk het kabinet-Ruys de Beerenbrouck I (1918-1922), gevorrnd
waarin ook christelijk-historischen vertegenwoordigd zijn. Met Ruys krijgt
Nederland voor het eerst een katholieke premier. Tijdens zijn eerste jaar
heeft dit kabinet te maken met dreiging van de revolutie in Nederland; in
het buitenland vinden grote politieke omwentelingen plaats, in het leger
is het onrustig, binnen socialistische kringen in Nederland heeft men
vergaande eisen en Troelstra meent in november 1918 dat de tijd gekomen
is waarop de arbeidersklasse de macht overneemt. Niet aileen buiten het
socialistische kamp maar ook daarbinnen is men echter in het algemeen
van mening dat de door de socialisten gewenste veranderingen (zoals
bijvoorbeeld onmiddelijke demobilisatie, algemeen vrouwenkiesrecht,
afschaffing van de Eerste Kamer, invoering van een wettelijke 8-urige
werkdag) zonder het overnemen van de macht bewerkstelligd moeten
worden. Na deze 'revolutiedreiging' vinden niet alleen veranderingen plaats
die van socialistische zijde gewenst worden (onder andere invoering van
algemeen vrouwenkiesrecht, invoering van de 8-urige werkdag), maar komt
ook de antirevolutiewet tot stand." In deze wet wordt elke voorbereiding
van een aanslag op regering en staatsvorm en elke opruiing tot gewelddadig
optreden tegen de openbare orde, stratbaar gesteld. Nadat in paragraaf
3 de kwestie van subsidie aan dramatische kunst aan de orde is gekomen,
wordt in paragraaf 4 van dit hoofdstuk deze antirevolutiewet, waarvan het
wetsontwerp in het parlement een fel debat oplevert en waartegen een
overigens mislukte proteststaking wordt georganiseerd, behandeld. Paragraaf
5 confronteert ons met de debatten in de Eerste en Tweede Kamer rond
de weigering van goedkeuring van de statuten van 'De Dageraad' in 1924
en van de 'Nieuw-Malthusiaaanschen Bond' in 1927, Beide keren vindt
de weigering plaats onder verantwoordelijkheid van een antirevolutionaire
minister; om precies te zijn in 1924 onder minister van Justitie Heemskerk
en in 1927 onder minister van Justitie Donner. In paragrasf 6 wordt
vervolgens de totstandkorning van de Bioscoopwet besproken. Nadat het
kabinet-Ruys de Beerenbrouck II (1922-1925) en het kabinet-Colijn 1(1925-
1926), dat in de 'nacht van Kersten' struikelt over het gezantschap bij de
Paus ten gevolge van de onenigheid hierover tussen de rooms-katholieken
en christelijk -historischen, zich met de in deze wet neergelegde materie
hebben bezig gehouden, wordt tijdens het kabinet-De Geer 1(1926-1929),

3 P.I. Oud, He! jongste veri eden I, Assen 1948, p. 31-32.
4 Dr. L. de Jong, Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog, Deel I

Voorspel, 's-Gravenhage 1969, p. 40-50.
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een extraparlementair kabinet waarvan rechtse en linkse bewindslieden deel
uitmaken, deze wet aangenomen. Tijdens de bewindsperiode van dit kabinet
wordt in de kamer voor het eerst artikel 177 van de Indische Staatsregeling
aan de orde gesteld. Hoewel dit artikel, dat bepaalt dat toestemming van
de Gouverneur Generaal nodig is om zending te bedrijven, evenzeer en
vooral in verband gebracht kan worden met de vrijheid van godsdienst,
is het ook zeer weI verdedigbaar dit artikel in verband met de vrijheid van
meningsuiting aan bod te laten komen. Allereerst omdat het verkondigen
van godsdienstige leerstellingen gezien kan worden als een vorm van
religieuze meningsuiting en aldus met artikel 177 de vrijheid van religieuze
meningsuiting aan de orde is. Bovendien wordt van sociaal-democratische
zijde, tijdens de discussies, de propaganda welke de zending wil voeren
bezien binnen het kader van de vrijheid van denken, de vrijheid van
schrijven en de vrijheid van spreken en zorgen de debatten rond artikel
177 voor interessante argumenten van christelijke afgevaardigden die niet
mogen ontbreken en nodig zijn om de ontwikkeling van de argumentatie
van christelijke afgevaardigden te kunnen volgen. De gedachtenwisseling
over dit onderwerp, die niet alleen in 1926-1929 met de partijloze minister
van Kolonien Koningsberger, maar ook ten tijde van de volgende kabinetten
plaatsvindt, wordt in paragraaJ 7 weergegeven. Een derde onderwerp in
dit hoofdstuk waar het kabinet-De Geer I mee te maken krijgt is het
radiovraagstuk. Dit vraagstuk, waarover niet aIleen de antirevolutionaire
minister van Waterstaat Van der Vegte in het kabinet -De Geer I, maar ook
de rooms-katholieke minister Reymer in het kabinet-Ruys de Beerenbrouck
III (1929-1933) en de antirevolutionaire minister van Binnenlandse Zaken
De Wilde in het kabinet-Colijn II (1933-1935) hun licht laten schijnen, wordt
besproken in paragraaJ 8.

In het parlement hebben zich na 1918 enige veranderingen voorgedaan.
Na de verkiezingen van 1922 verdwijnen de afgevaardigden van de Christe-
lijke-Sociale Partij en van de Christen- Democratische Partij uit de Tweede
Kamer. Kersten van de Staatkundig-Gereformeerde Partij, die dan al vier
jaar bestaat, doet daarentegen zijn intrede in deze kamer. De SGP is een
partij die scheiding van kerk en staat verwerpt. Er wordt binnen deze partij
geijverd voor onverkorte handhaving van artikel 36 van de Nederlandse
Geloofsbelijdenis dat ten aanzien van 'Koningen, Prinsen en Overheden'
stelt:

'En hun ambt is, niet aileen acht te nemen en te waken over de Politie, maar
ook de hand te houden aan den Heiligen Kerkedienst; om te weren en uit te
roeien aile afgoderij en valschen godsdienst, om het rijk des antichrists te grand
te werpen, en het Koninkrijk van Jezus Christus te doen vorderen, het woord
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des Evangelies overal te doen prediken, opdat God van een iegelijk geeerd en
gediend worde, gelijk Hij in Zijn Woord gebiedt.'

De schrapping door de Generale Synode der Gereforrneerde Kerken in 1905,
van de woorden 'om te weren en uit te roeien alle afgoderij en valschen
godsdienst, om het rijk des antichrists te gronde te werpen', mede door
toedoen van Kuyper tot stand gekomen, wordt afgewezen. Hierrnee verwerpt
de SGP Kuypers antithese tussen degenen die uit God en de Openbaring
leven en degenen die uit de mens en de rede lev en en keurt zij samenwer-
king met de rooms-katholieken af.

In 1925, als de verkiezingen vrij ongunstig zijn verlopen voor de
antirevolutionairen (zij verliezen 3 van hun 16 zetels) en de staatkundig-
gereforrneerden er een zetel bij krijgen in de kamer, doet een volgende
anti-papistische partij, de Hervorrnde Staatspartij van Lingbeek, met een
afgevaardigde haar intrede in de Tweede Kamer. Deze partij, opgericht
op 13 oktober 1921, heeft evenals de SGP moeite met het beleid van de
protestants-christelijke partijen." Overigens zorgt ontevredenheid over de
politiek van Colijn er in 1925 voor dat er ook een tweede rooms-katholieke
partij, de Rooms-Katholieke Volkspartij, met een afgevaardigde in de
Tweede Kamer optreedt. Na de verkiezingen van 1929, die opnieuw een
rechtse meerderheid in de Tweede Kamer oplevert en die de RKVP haar
enige zetel doen verliezen, komt het kabinet-Ruys de Beerenbrouck III aan
het bewind. Met de antirevolutionaire minister Donner als minister van
Justitie dient dit kabinet in 1931 een wetsvoorstel in tot strafbaarstelling
van Godslastering. De parlementaire behandeling van dit wetsvoorstel en
de daaraan voorafgaande kwesties komen in paragraaJ 9 aan de orde. In
paragraaJ 10 vervolgens zullen wetten ter bestrijding van pornografie die
in 1927 en 1936 tot stand komen besproken worden. De wet van 1927 zal
verdedigd worden door de minister van Justitie Donner en bij de wet van
1936 is de rooms-katholiek Van Schaik in het kabinet -Colijn II (1933-1935),
een kabinet dat steunt op vijf partijen, als minister van Justitie betrokken.
Evenzo is Van Schaik degene die in 1933-1934 het wetsonwerp ter
bescherrning van de openbare orde verdedigt. Dit wetsontwerp dat wordt
voorgesteld om op te kunnen treden tegen een bepaald gebruik ('misbruik')
van de drukpers houdt ons bezig inparagraaJ 11. De grondwetsherziening
van 1938 die in paragraaf 12 behandeld wordt, sluit de rij van onderwerpen
die in dit hoofdstuk naar voren worden gebracht. Deze grondwetswijziging,

5 I. Lipschits, Ontstaansgeschiedenis van de Nederlandse poltieke partijen, Deel I de
protestants-christelijke stroming tot 1940, Deventer 1977, p. 61-71.
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die een partieel karakter draagt, is voor ons van belang omdat het probleem
van de revolutionaire volksvertegenwoordiger en de parlementaire
onsehendbaarheid ten aanzien van opruiing en sehending van geheimen ter
sprake komen en tevens over het vraagstuk van een versehijningsverbod
voor drukwerken wordt gedebatteerd binnen de kamers. InparagraaJ 13
zal in de eonclusie, evenals in vorige hoofdstukken, een verband gelegd
worden tussen de partijprogramma's die in paragraaJ 2 zijn opgenomen
en de argumenten die ehristelijke afgevaardigden in de kamers uiten met
betrekking tot de in paragraaf 3 tot en met paragraaf 12 behandelde
onderwerpen.

Tot slot moeten we hier nog opmerken dat de invoering van het stelsel
van evenredige vertegenwoordiging in 1917 van groot belang is geweest
voor de georganiseerde politieke partijen. Door de opkomst van landelijke
verkiezingseampagnes en de komst van landelijke kandidatenlijsten en
landelijke lijsttrekkers, waarvan overigens pas sinds 1925 als er sprake is
van een landelijk lijstnummer gesproken kan worden en waarvan voor de
Tweede Wereldoorlog alleen de ARP, de CHU en de Vrijzinnig-Demoerati-
sehe Bond gebruik hebben gemaakt," bevordert het evenredige kiesstelsel
een oligarehisering en eentralisering van de partijorganisaties. Partijbesturen
en maatsehappelijke organisaties krijgen grotere invloed op de kandidaat-
stelling en de partijathankelijkheid en fraetieathankelijkheid van een kamerlid
nemen toe. Toeh blijven kamerfraeties en kamerleden in de praktijk een
grote mate van zelfstandigheid behouden. Vinden binnen de ARP tot
omstreeks 1926 uitvoerige diseussies plaats over de verhouding van de
kamerclub tot het Centraal Comite, enige regeling van deze verhouding
vindt niet plaats en de kamerfraetie blijft in de praktijk sleehts gebonden
aan het Program van Beginselen en aan het program van aetie. Dat bij de
CHU in deze periode een zeer grote mate van zelfstandigheid van de
kamerfraeties aanwezig is, blijkt uit de nogal eens uiteenlopende opvattingen
die de Eerste- en Tweede-Kamerfraetie naar voren brengen. Bij de RKSP
wordt vanaf 1926 de dominerende positie van de Tweede- Kamerfraetie op
politiek terre in in reglementen vastgelegd. Van 1926 tot 1934 vinden we
in artikel 12 van het Algemeen Reglement de bepaling, dat de voorzitter
van de Tweede-Kamerfraetie tevens voorzitter van de partijraad is en het
Algemeen Reglement van 1934 vermeldt dat de voorzitter van de Tweede-
Kamerfraetie de algemene leiding heeft van de staatkundige arbeid op de
grondslag en ter uitvoering van het partijrogram en dat deze voorzitter de
vergadering van de partijraad voorliehting geeft omtrent de staatkundige

6 A.K. Koekkoek, Partij1eiders en kabinetsformatie, Deventer 1978, p. 285.
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toestand en het parlementaire werk (artikeI17). Overigens zijn de onderlinge
tegenstellingen in de Tweede-Kamerfractie van de RKSP in de eerste helft
van de jaren twintig groot; er is in deze periode geen sprake van bindende
fractiebeslissingen en de kamerleden van de RKSP worden sinds 1924
slechts geacht het geldende partijprogram te onderschrijven.?

§ 2 Partijprogramma's

Hoewel het Program van Beginselen van de ARP in 1934 wordt gewijzigd
is het niet deze wijziging die voor ons van belang is, maar zijn het veeleer
de programs van actie die onze aandacht vragen. In 1918 vermeldt het pro-
gram van actie van de ARP in het eerste artikel dat de ARP zich blijft
verzetten tegen onder andere het vloeken. Colijn stelt in 1934, in navolging
van de commissie-Ridderbos, in zijn toelichting op het Program van
Beginselen, dat de openlijke Godslastering voorzover zij het karakter draagt
van een honen of smaden van God in de Nederlandse strafwet stratbaar
moet worden gesteld. Een dergelijke ontheiliging is zo'n krasse inbreuk
op de goede zeden die in een christelijke natie behoren te gelden, dat de
overheid voor haar deel en op haar wijze handhaafster van Gods Wet dit
niet straffeloos mag gedogen. Het in het algemeen stratbaar stell en van
het vloeken daarentegen vindt Colijn niet wenselijk. Gods Woord eist zo'n
stratbaarstelling niet en thans vindt een algemeen vloekverbod niet
genoegzaam steun in de volksconscientie. Zolang echter Godslastering en
vloeken niet in het algemeen stratbaar worden gesteld, kan de plaatselijke
overheid de openlijke honende Godslastering en het openlijke vloeken
stratbaar stellen: ze behoort dit te doen wat de Godslastering betreft overal
waar daartoe aanleiding be staat en wat het vloeken betreft in die gemeenten
waar men op goede gronden kan verwachten dat een dergelijk verbod
voldoende steun zal vinden in de volksconscientie. Daarenboven behoort
het tot de roeping van de overheid op die terreinen waar zij bijzondere
zeggenschap heeft en haar dientengevolge andere middelen tot wering van
Godslastering en vloeken ten dienste staan dan algemene stratbepalingen,
van deze middelen gepast gebruik te maken. Colijn acht bovenstaande
opmerkingen voor de antirevolutionairen goed bruikbaar als richtsnoer voor
de praktijk." Ten aanzien van Nederlands-Indie vermelden het program

7 1.1. de long, Politi eke organisatie in West-Europa na 1800, 's-Gravenhage 1951, p. 338,
345, 365, 366.

8 H. Colijn, Saevis tranquillus in undis, Amsterdam 1934, p. 352-357.
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vanactie van 1918, het program vanactie van 1922 enhet stembusprogram
van 1925 dat geijverd moet worden voor wijziging van artikel 123 van het
Regeringsreglement waarin staat dat de christen-leraars, priesters en
zendelingen toe stemming van de Gouverneur-Generaal moeten hebben om
zendingswerk in Nederlands-Indie te verrichten. Het program van actie
van 1922 spreekt zich inzake justitie uit voor bestrijding van de oneerbaar-
heid op welke wijze deze zich ook in het openbaar vertoont. In het
stembusprogram van 1925 vervolgens, zegt de ARP de komende jaren te
streven naar krachtige bestrijding van wat de publieke eerbaarheid aanrandt.
Inde toelichting die gegeven wordt in dit stembusprogram van 1925 staat
dat deze krachtige bestrijding in 1925 op de voorgrond staat, omdat
weerstand geboden moet worden aan elke poging tot loswrikking van de
christelijke grondslagen van ons volksleven en met kracht ingewerkt moet
worden op de zedelijke grondovertuiging van ons volk opdat daarin de
eerbied voor 's Heeren Woord en Wet overheerse. Van overheidswege,
aldus deze toelichting, moet meer nog dan tot nog toe het geval is
opgetreden worden tegen wat het zedelijk leven des volks in gevaar brengt,
vooral tegen de toenemende verspreiding van pornografische lectuur. Het
program van actie voor de stembus van 1929 pleit evenzeer voor een
krachtiger tegengaan van de invloeden die de oneerbaarheid bevorderen
en de goede zeden kwetsen. Het verkiezingsmanifest van 1933 meldt onder
punt 1 dat voortdurend aandacht moet worden geschonken aan de geestelijke
en zedelijke belangen van het volk, waarbij met name opgekomen moet
worden voor handhaving van de publieke eerbaarheid. Punt 2 van dit
manifest geeft vervolgens aan dat gestreefd moet worden naar krachtige
handhaving van het gezag, mede door bestrijding van opruiende propaganda
en belediging van de overheid. In 1937 spreekt het verkiezingsmanifest
alleen nog maar in punt 1 van krachtige handhaving van het gezag en wordt
in punt 2 gepleit voor het behoud van de grondslagen waarop het Nederland-
se staatsleven steunt, met name onder andere de vrijheid van godsdienst
en geweten. Inzake de radio-omroep vinden we in het program van actie
voor de stembus van 1929 dat aan alle burgers gelijk recht moet worden
gegund en dat de beschikbare zendtijd naar billijkheid moet worden verdeeld
tussen de omroepverenigingen.

Het Program van Beginselen van de CHU ondergaat in de periode 1917-
1940, ondanks wijzigingen van het program in 1917, 1928 en 1938 geen
belangrijke veranderingen. De bepaling van artikel 10 van het program
dat de overheid verplicht te waken voor de openbare zedelijkheid door van
het terrein van het openbare leven alles te weren wat te dien aanzien in
strijd is met de duidelijke ordening Gods, wordt herhaald in verkiezings-
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manifesten van 1925 en 1929 en in 1920 en 1928 nader uitgewerkt in
gemeenteprograms. Deze gemeenteprograms stellen ten aanzien van de
openbare zedelijkheid dat aan tentoonstellingen, feesten, uitvoeringen of
voorstellingen van welke door woord of zinnenprikkeling slechte invloed
te duchten is op de zedelijkheid, voor zover zij niet verboden of verhinderd
kunnen worden, geen steun of medewerking door de gemeentelijke overheid
wordt verleend. Inverband met de rijkswetgeving nemen zij alle maatregelen
die kunnen strekken tot bestrijding van de ontucht en handhaving van de
openbare eerbaarheid. In 1933 geeft het verkiezingsmanifest van de CHU
weer dat, gelet op het Program van Beginselen waarin de in de Heilige
Schrift geopenbaarde ordening Gods als regel waarnaar het gezag moet
worden uitgeoefend wordt beleden, de nadruk moet worden gelegd op
krachtige handhaving van het gezag van de overheid als Gods dienaresse,
waarbij niet mag worden teruggedeinsd voor ingrijpende maatregelen ter
beteugeling van revolutionaire uitingen, zowel door het woord als in de
pers en voor de microfoon, mede tot bescherming van de rechten en
vrijheden van het yolk als geheel. In 1937 noemt de CHU in het verkie-
zingsprogram onder andere als richtlijn handhaving van een staatsbestel
dat, gezien de beperktheid en feilbaarheid van het menselijk inzicht, de
onmisbaarheid erkent van kritiek en controle op bestuursdaden. In verband
met zending in de Kolonien merkt de CHU in het verkiezingsmanifest van
1925 en dat van 1929 hetzelfde op als in artikel 21 van het Program van
Beginselen. De CHU vindt dat de overheid er op toe moet zien dat de ene
zending niet verstorend ingrijpt in de arbeid van een andere zending.

Tot 1932 teren de rooms-katholieken op het fundamentele werk van
Schaepman dat wil zeggen in de programs van 1918, 1922, 1925 en 1929
wordt telkens verwezen naar voorgaande programs en treedt men vervolgens
steeds meer in details." In het program van 1918 ijveren de rooms-
katholieken voor bestrijding der openbare onzedelijkheid. Zij wensen hierbij
steun aan verenigingen die verheffing van de openbare zedelijkheid beogen
en wensen maatregelen tegen het bioscoop- en schouwburggevaar. In 1919
wordt in een gemeenteprogram hieraan toegevoegd, dat voor alles krachtig
de hand wordt gehouden aan de rijkswetten ter bestrijding van de openbare
onzedelijkheid. Er moeten commissies worden ingesteld voor toezicht op
bios coop en tonee! en onzedelijke vertoningen, voorstellingen, reclames,
uitstallingen enz. moeten worden verboden. De rooms-katholieken streven
op dit gebied naar meer zeggenschap en bevoegdheden van de gemeenteraad.

9 Aigemeen Staatkundig Program van de Rooms-Katholieke Staatspartij en de daarbij behorende
toelichting, 's-Hertogenbosch 1936, p. 18.
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Ten aanzien van de Kolonien wensen de rooms-katholieken in 1918
wijziging van artikel 123 van het Regeringsreglement en in 1929, in het
program van actie, dat de belemmering van de godsdienstuitoefening,
neergelegd in art ike I 177 van de Wet op de staatsinrichting van Nederlands-
Indie, verdwijnt. Het program van 1933 geeft vooraf enkele principiele
richtlijnen, die niet nieuw zijn maar genoemd worden omdat ze in deze
moeilijke tijd bijzondere betekenis hebben. Onder punt 1 wordt weergegeven
dat de staat in zoverre dienstbaar moet zijn aan het individu, dat hij door
zijn inrichting van wetgeving en bestuur er naar moet streven het individu
in samenwerking met anderen in staat te stellen zijn tijdelijk geluk zovee1
mogelijk te verzekeren. Het staatsgezag moet de activiteit van de in het
staatsverband levende individuen en groepen zonodig dwingend richten op
het gemeenschapsdoel en moet voorkomen dat in het nastreven van
particuliere doeleinden de natuurlijke vrijheid misbruikt wordt ten nadele
van het algemeen welzijn. De eerste en voornaamste gemeenschap van
individuen is het gezin en de werkzaarnheid van de overheid moet er op
gericht zijn voorwaarden te scheppen waardoor het gezin in zedelijk,
maatschappelijk en economisch opzicht tot ontplooiing kan komen. Vanuit
dit gezichtspunt moeten onder andere de maatregelen op het gebied van
het strafrecht ter voorkoming van alles wat de zedelijke grondslag van het
gezin kan onderrnijnen (neo-malthusianisme, pornografie, zedeloosheid)
worden beoordeeld. In 1936 wordt door de Rooms-Katholieke Staatspartij
een Algemeen Staatkundig Program vastgesteld. In dit program wordt als
subsidiaire taak van de staat onder andere genoemd: het bevorderen van
de geestelijke (verstandelijke en zedelijke) ontwikkeling van de burgers.
In de algemene richtlijnen die volgen op het Staatkundig Program wordt
hierover onder meer opgemerkt dat ten aanzien van het binnenlandse beleid
mede ter verzekering van ieders rechtmatige vrijheid, orde en veiligheid
krachtig moeten worden gehandhaafd en dat bijzondere aandacht moet
worden besteed aan bestrijding van de openbare onzedelijkheid. Ten aanzien
van gebiedsdelen buiten Europa moet elke belemmering van de geloofspredi-
king door preventief toezicht van de burgerlijke overheid, worden
weggenomen. In de toelichting op het program wordt op deze zaken nader
ingegaan. In verband met het binnenlandse beleid wordt aangegeven dat
de staat niet aIleen de externe voorwaarden (handhaving van orde en
veiligheid) moet scheppen waaronder het leven in staatsverband mogelijk
is. Zij moet eveneens de innerlijke, de zedelijke grondslagen van het
volksbestaan handhaven en versterken. Hierbij wordtde bescherrnende taak
van de staat ten aanzien van het gezin en het huwelijk van primordiale
betekenis geacht. In de toelichting wordt ook de opvatting ten aanzien van
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de gebiedsdelen buiten Europa nader uitgewerkt, in die zin dat artikel 177
van de Wet op de staatsinriehting van Nederlands-Indie een belemmering
van de geloofsprediking genoemd wordt en op principiele grond wordt
afgewezen. Een program van aetie stelt in 1937 vervolgens onder punt 1
op de voorgrond: kraehtige toepassing van de bestaande maatregelen die
aantasting van godsdienstige en zedelijke waarden in ons volksleven en
ondermijning van het bestaan zelf voorkomen en onderdrukken.

In 1918 is onder leiding van Kersten de Staatkundig Gereformeerde
Partij opgericht. Deze partij verwerpt de seheiding van kerk en staat en
vindt dat de overheid ondergesehikt dient te zijn aan de kerk. Bovendien
vindt de SGP dat gedeelte van artike136 van de Nederlandse Geloofsbelijde-
nis dat aangeeft, dat de overheid alle afgoderijen en valse godsdiensten moet
weren en uitroeien, zeer belangrijk. Deze partij vindt namelijk het gedogen
van de katholieke kerk onaanvaardbaar. 10 In artikel 4 van het program
van de SGP geeft zij te kennen dat de overheid, die voor naleving van Gods
Wet zorg heeft te dragen, geroepen is de ontheiliging van Gods Naam en
dag strafbaar te stellen, moet waken voor de openbare zedelijkheid op wegen
en in publieke gebouwen en in alle samenkomsten het verbreiden van
beginselen die de eer van God en het gezag van de overheid aanranden,
moet verbieden. In artikel 5 van het program wordt bovendien gesteld dat
de overheid alles wat de prediking van het Evangelie belemmert of krenkt,
verwijdert uit wetgeving en bestuur. In 1930 voegt de partij hier in haar
gemeenteprogram aan toe dat de gemeentelijke overheid geen sehouwburg
of andere instelling van openbaar vermaak mag exploiteren of subsidieren
en voorts een strafverordening in het leven moet roepen tegen het vloeken
en de ontheiliging van Gods Naam in het openbaar. Bovendien moet de
gemeentelijke overheid openbare bioseoopvoorstellingen weren.

§ 3 Subsidie dramatische kunst"

Tijdens de behandeling van de onderwijsbegroting voor 1919 wordt in de
Tweede Kamer een diseussie gevoerd over de houding van de overheid
tegenover de dramatisehe kunst. De direete aanleiding voor dit debat vormt
het door de ehristelijk-historisehe minister De Visser van de liberale minister
Cort van der Linden overgenomen voorstel om de Nederlandse Opera een

10 I. Lipschits, Politieke stromingen in Nederland, Deventer 1977, p. 14, 15.
11 Zie onder andere: P.J. Oud, Het jongste verleden II, Assen 1948, p. 262-270.
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subsidie van f1O.000, - toe te kennen. 12 Zowel antirevolutionaire, katholieke
als christelijk-historische kamerleden betwijfelen of de minister hier de goede
weg inslaat en de antirevolutionair Duymaer van Twist gaat zelfs zover
een amendement in te dienen waarmee beoogd wordt de post te schrappen.
Hij vindt dat de overheid op het terrein van het tonee1 geen partij kan
kiezen; dat de overheid van dit terrein af moet blijven. Hij weigert aan
te nemen dat een christelijke levensbeschouwing zich met een subsidie aan
een instelling als de Nederlandse Opera laat verenigen. De Nederlandse
Opera is geen instelling van algemeen belang en bovendien gaat van het
tegenwoordige toneel geen kracht ten goede maar een kracht ten kwade
uit. I3

De katholiek Van Wijnbergen acht de zaak nog niet rijp voor een
beslissing. Hij wenst in ieder geval de subsidie aan de Nederlandse Opera
achterwege te laten tot het resultaat bekend is van een commissie die het
vraagstuk van steun aan dramatische kunst zal onderzoeken."

De inmiddels 81-jarige De Savornin Lohman denkt er anders over. Hij
betoogt dat indien bezwaar tegen de post op financiele gronden lOU worden
aangevoerd hij steun aan dit bezwaar in overweging zou hebben genomen.
Nu echter, volgens hem, van deze zaak een principiele kwestie gemaakt
wordt weigert hij de betreffende post te bestrijden. De Savornin Lohman
is van oordeel dat de regering binnen bepaalde grenzen bevoegd en verplicht
is de kunst te steunen. Voor de dramatische kunst betekent dit dat aan
gezelschappen die dramatische kunst ten uitvoer brengen, subsidie niet
onthouden behoeft te worden zolang de kunst niet misbruikt wordt en
verlaagd wordt tot bevordering van onzedelijkheid door het opvoeren van
schunnigheden. Hierbij laat dit kamerlid weten dat onder onzedelijkheid
datgene moet worden verstaan wat naar de Heilige Schrift wordt verbo-
den. IS

Minister De Visser verdedigt zijn voorstel tot subsidie aan de Nederland-
se Opera met een beroep op de historie van de dramatische kunst. Deze
kunst dankt volgens De Visser haar ontstaan aan de kerk. Hoogstaande
mannen ook van christelijke beginselen hebben zich bovendien op het gebied
van het drama bewogen. Een belangrijker motief echter om tot de
voorgestelde subsidie te komen, noemt De Visser de overtuiging dat hij
als christen van mening is dat het christendom de ontwikkeling en vorming
wil van de complete mens. Alles wat dienen kan om het ideeele en

12 Bijl. A Hand. II 1918-1919, 2 hfdst. V 2 p. 17, 39.
13 Hand. II 1918-1919, p. 1034.
14 Hand. II 1918-1919, p. 1038, 1039.
15 Hand. II 1918-1919, p. 1037, 1038.
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esthetische leven van het yolk te ontwikkelen is noodzakelijk. Ook subsidie
aan dramatische kunst kan dan noodzakelijk zijn omdat men vrezen moet
dat het christendom, staande buiten de cultuur gevaar loopt hoe langer hoe
meer te verzanden en te ontaarden in een buiten het werkelijk leven staande
sekte en aan de andere kant omdat de cultuur, missende de aanraking met
het ideeele dreigt te ontaarden in een eenzelvige levenstechniek."

Deze visie van de minister wordt blijkbaar niet door de meeste
christelijk-historische kamerleden gedeeld want zij stemmen, behalve De
Savornin Lohman, met de antirevolutionairen en rooms-katholieken voor
het amendement dat subsidie aan de Nederlandse Opera afwijst."

De discussie in de Tweede Kamer rond subsidiering van dramatische
kunst is hiermee niet ten einde, zij wordt voortgezet tijdens de behandeling
van de onderwijsbegroting voor 1920, waarin de minister opnieuw subsidie
aan dramatische kunst voorstelt. Inmiddels heeft de door de minister
benoemde commissie laten weten in beginsel subsidiering van dramatische
kunst voor te staan, in die zin dat aan deze overheidssteun voorwaarden
in het belang van de openbare orde en goede zeden verbonden worden.
In een minderheidsnota heeft overigens de schrijver Herman Heijermans
als lid van de commissie zich verzet tegen het stellen van de voorwaarden.
Heijermans, wiens werk 'Allerzielen' herhaaldelijk door burgemeesters
verboden is" in verband met aanstoot die van rooms-katholieke zijde aan
de opvoering kan worden genomen, vreest evenals de sociaal-democraat
Kleerekoper in de Tweede Kamer dat de aldus in te stellen censuur zich
met de strekking en richting van een kunstwerk gaat bemoeien en de steun
van de overheid niet alleen of geheel niet afhankelijk wordt gesteld van
de kunstwaarde van de toneelstukken."

De antirevolutionaire afgevaardigden delen het standpunt van Kleereko-
per allerminst. De antirevolutionairen wensen nog steeds geen overheids-
steun voor de dramatische kunst. Schouten is principieel tegen deze
subsidiering. Ongeacht de vraag of het toneel uit den boze is, is het
aannemen van een taak voor de overheid op dit gebied verkeerd. Hij is
de mening toegedaan dat niet van subsidiering van de dramatische kunst,
maar van de verbetering van de zeden van het yolk heil is te verwachten
voor de goede dramatische kunst en in de strijd tegen de inferieure
dramatische kunst. Bovendien is zijns inziens voor de overheid niet goed

16 Hand. II 1918-1919, p. 1039-1040.
17 Hand. II 1918-1919, p. 1043.
18 D.g.v. art. 188, tweede lid, van de gemeentewet waarin staat dat de burgemeester waakt

tegen het doen van met de openbare orde of zedelijkbeid strijdige vertoningen.
19 Hand. II 1919-1920, p. 596-598.
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uit te maken wanneer er sprake is van goede en wanneer van niet goede
dramatische kunst. Het is uitennate moeilijk te beoordelen wanneer een
stuk opzet tot ongehoorzaarnheid aan de wet of het openbaar gezag; wanneer
een stuk de zedelijke grondslagen van het volksleven aantast; wanneer een
stuk zinnenprikkelend werkt en wanneer een stuk kwetsend is voor
godsdienstige gevoelens. Een eenheid van opvatting is bovendien wat
Schouten betreft op dit punt niet wel denkbaar. Indien hij echter zou moeten
kiezen tussen subsidie voor de dramatische kunst zonder meer of subsidie
met voorwaarden, dan zou hij zonder twijfel het Iaatste kiezen want het
is volgens hem verkeerd het yolk over te leveren aan de vrijheidsopvattingen
die in het bijzonder ook in kunstenaarskringen worden gehuldigd. 20 Nadat
de antirevolutionair Scheurer in de kamer heeft verklaard dat het toneel
niet kan leiden tot verheffing van het yolk en tot het indragen van de
christelijke beginselen in het volksleven, gaat Duymaer van Twist nog een
stap verder door het toneel in strijd te achten met de beginselen van Gods
Woord.21

De rooms-katholieken denken er voor het merendeel anders over en
stemmen veelal in met de subsidie. Van Wijnbergen wenst mee te werken
aan de voorgestelde subsidie mits er afdoende waarborgen zijn dat deze
slechts gegeven wordt voor stukken met werkelijke kunstwaarde. Er mag
slechts geldelijke steun worden verleend voor stukken die opvoedend en
in het belang van de volksverheffmg zijn. Dat hiermee een zekere mate
van censuur voor dramatische kunst zal worden uitgeoefend vindt Van
Wijnbergen geen bezwaar, integendeel hij zegt dit juist toe te juichen."
De rooms-katholieke kamerleden die uiteindelijk niet voor het toekennen
van subsidie aan de dramatische kunst stemmen, lichten overigens hun
standpunt niet in de Tweede Kamer toe.

De Savornin Lohman geeft ook nu aan dat wat hem betreft de overheid
de dramatische kunst kan steunen indien deze dramatische kunst niet de
openbare orde of de zedelijkheid ondermijnen, hetgeen wil zeggen indien
de dramatische kunst niet ingaat tegen de belangen die de overheid heeft
te verdedigen. De dramatische kunst heeft, aldus De Savornin Lohman,
de keuze: of volkomen vrijheid met het zekere vooruitzicht onderworpen
te blijven aan de lagere instincten van het publiek of enige beperking van
die vrijheid met het vooruitzicht dat zij op hoger peil zal komen te staan."
De andere christelijk-historische kamerleden kunnen zich met de visie van

20 Hand. II 1919-1920, p. 598-601, 613.
21 Hand. II 1919-1920, p. 612.
22 Hand. II 1919-1920, p. 605-607.
23 Hand. II 1919-1920, p. 571-573.
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De Savornin Lohman niet verenigen. Schokking vindt subsidie aan
dramatische kunst te ver gaan. Hij is ervan overtuigd dat aan de verkeerde
invloed die in menig opzicht van het toneel uitgaat een andere wending
moet worden gegeven, maar betwijfelt of de overheid zich hiertoe
onmiddelijk met de dramatische kunst heeft in te laten door de uitoefening
ervan onder bepaalde voorwaarden met subsidie te steunen. Bovendien vreest
Schokking dat de voorwaarden een dode letter zullen worden." De Geer
wenst niet met het voorstel van regeringswege in te stemmen omdat de
overheid indien zij moet gaan keuren welke stukken de staatsorde niet
bedreigen, de zedelijkbeid niet aantasten en de godsdienstzin niet kwetsen:

'( ... ) haar hand in een wespennest steekt door een taak op zich te nemen,
waarvoor zij als Overheid en de roeping en het prestige en het eigenaardig
onderscheidingsvermogen mist."

De overheid neemt met subsidiering van de dramatische kunst de verant-
woordelijkheid voor tal van niet goed te weigeren stukken op zich. Het
betreft hier volgens De Geer niet een negatieve zeggenschap van de overheid
waar veel voor te zeggen is, maar een positieve zeggenschap, een toestaan
en daardoor sanctioneren van het toegestane."

Minister De Visser blijft van mening dat een goede dramatische kunst,
die zonder voorgestelde subsidie meer een verkeerde richting uitgaat dan
met deze subsidie, een hulpmiddel zal zijn tot de gewenste zedelijke,
intellectuele, esthetische en ook ethische en religieuze ontwikkeling van
het Nederlandse volk."

Nadat de sternmen in eerste instantie staken" vindt er een tweede
stemming plaats waaarmee het voorstel tot subsidie aan de dramatische kunst
met 42 tegen 41 stemmen wordt aangenomen."

Met uitzondering van het christelijk-historische kamerlid De Savornin
Lohman zien de antirevolutionaire en christelijk-historische Tweede-
Kamerleden niets in subsidie aan de Nederlandse Opera of aan dramatische
kunst in het algemeen. Zij zijn de mening toegedaan dat de overheid zich
niet met de dramatische kunst in moet laten. In hun redevoeringen in de

24 Hand. II 1919-1920, p. 607-609.
25 Hand. II 1919-1920, p. 614.
26 Hand. II 1919-1920, p. 614, 615.
27 Hand. II 1919-1920, p. 609-611, 615, 616.
28 Hand. II 1919-1920, p. 616.
29 Hand. II 1919-1920, p. 673.
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kamer trekken de antirevolutionairen overigens feller van leer tegen de
dramatische kunst dan de christelijk-historischen. De christelijk-historischen
geven aan dat subsidie hier ongewenst is omdat gevreesd moet worden dat
de voorwaarden die van overheidswege gesteld gaan worden een dode letter
zullen blijven en omdat de overheid de verantwoordeliijkheid gaat dragen
voor niet goed te weigeren stukken en als overheid de roeping, het prestige
en onderscbeidingsvermogen mist om te bepalen welke stukken wel en niet
worden toegestaan. Onder de antirevolutionaire kamerleden, die ook
aangeven dat het voor de overheid zeer moeilijk is te beoordelen wanneer
een stuk ontoelaatbaar is, zijn er die zover gaan dat zij het toneel in strijd
achten met de beginselen van Gods Woord. De Savornin Lohman en de
meeste rooms-katholieke kamerleden hebben daarentegen geen moeite met
de voorgestelde subsidie omdat de overheidssteun onder voorwaarden
gegeven gaat worden. Voor de rooms-katholieken betekent dit dat slechts
subsidie zal mogen worden toegekend aan stukken met werkelijke
kunstwaarde; aan stukken die opvoedend en in het be lang van de volksver-
heffmg zijn. De Savornin Lohman, die vindt dat de regering binnen bepaalde
grenzen verplicht en bevoegd is de kunst te steunen, meent dat subsidie
aan de dramatische kunst moet worden verleend onder de voorwaarde dat
deze kunst niet ingaat tegen de belangen die de overheid moet verdedigen
dat wil zeggen indien de dramatiscbe kunst niet de openbare orde ondermijnt
en niet de onzedelijkheid, waaronder moet worden verstaan 'wat naar de
Heilige Schrift wordt verboden', bevordert. Dat met het stellen van deze
voorwaarden aan bet verlenen van subsidie enige mate van censuur kan
ontstaan vinden zowel De Savornin Lohman als de rooms-katholieke
kamerleden geen bezwaar.

§ 4 De anti-revolutiewet'"

Om revolutionaire woelingen beter te kunnen bestrijden biedt de regering
op 15 april 1920 het Wetsontwerp, boudende nadere voorzieningen tot be-
strijding van revolutionnaire woelingen aan." De laatste jaren is de
handhaving van de inwendige veiligheid van de staat een voorwerp van
voortdurende zorg van de regering geweest. In november 1918 dreigt de
revolutie vanuit Duitsland over te slaan naar Nederland. Troelstra kondigt

30 Zie onder andere: P.1. Oud, Staatkundige vormgeving in Nederland I, lOe druk bewerkt
door 1. Bosmans, Assen 1990, p. 187-191.

31 Bijl. Hand. II 1919-1920, nr. 428, nr. 1.
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op 11 november in een vergadering van de SDAP te Rotterdam en op 12
november in de Tweede Kamer aan, dat de arbeidersklasse thans in
Nederland de politieke macht zal gaan grijpen." Het blijft echter bij
revolutionaire taal; de revolutie breekt niet uit in Nederland. Door deze
dreiging van een revolutie is de regering tot de conc1usie gekomen dat de
buidige strafwet te veelleemten vertoont om goed op te kunnen treden tegen
zulke gevaren. Het wetsontwerp moet deze leemten op gaan vullen; de ruime
grenzen waarbinnen de voorbereiding tot revolutie is toegelaten in Nederland
moeten wijziging ondergaan." Door wijziging van het Wetboek van
Strafrecbt moeten onder andere naast de aanslagen op de grondwettige
regeringsvorm, ook de handelingen die strekken tot voorbereiding of
bevordering van aanslagen op de grondwettige regeringsvorrn strafbaar
worden en zal naast opruiing tot een strafbaar feit ook opruiing tot
gewelddadig optreden tegen bet openbaar gezag strafbaar worden.

In de Tweede Kamer brengt bet regeringsvoorstel uiterst felle reacties
teweeg, vooral bij de comrnunisten en sociaal-democraten. 34 De socialisten
zetten bun ongenoegen kracbt bij door, vooral aan het begin van de
algemene beraadslaging over het wetsontwerp, de andere aan bet woord
zijnde kamerleden veelvuldig te interrumperen." Hun eerder ingenomen
standpunt om de behandeling van de artikelen niet bij te wonen laten zij
varen. Het eerste kamerlid dat na de opening van de algemene beraadslaging
op 8 juni 1920 het woord voert is de antirevolutionair Rutgers. Hij is van
oordeel dat de indiening en aanneming van het ontwerp tot beveiliging van
de grondwettige regeringsvorm en van de openbare orde, plicbtmatig is.
Het ambt dat de regering bekleedt is namelijk:

'een taak, een plicht, en een Regeering die haar ambt, haar taak verstaat, mag
niet lijdelijk toezien dat de Staatsorde, die door God is ingezet, die door Gods
genade de maatschappij in stand houdt en behoedt voor verzinken in misdaad,
in wanorde en anarchie, een staatsorde die voor ons Nederland bovendien in
een historie van eeuwen wortelt, en met den aard van ons yolk overeenstemt
- de Regeering mag niet toezien, dat die staatsorde wordt ondermijnd, dat
haar bestaan wordt in gevaar gebracht. ,36

32 P.I. Oud, Staatlrundige vonngeving in Nederland I, IOe druk bewerkt door 1. Bosmans,
Assen 1990, p. 227.

33 Bijl. Hand. II 1919-1920, Dr. 428, Dr. 3.
34 Hand. II 1919-1920, p. 2574-2743.
35 Hand. II 1919-1920, p. 2578, 2579, 2582, 2583, 2585, 2586, 2591.
36 Hand. II 1919-1920, p. 2577.
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Bovendien is de indiening en aanneming van dit wetsontwerp plichtmatig
omdat dit ontwerp strookt met de rechtsovertuiging van het Nederlandse
yolk. Het Nederlandse yolk wil volgens Rutgers geen revolutionaire woelin-
gen. Het komt met de rechtsovertuiging van het Nederlandse yolk overeen
dat zij die zich aan vergrijpen in het wetsontwerp strafbaar gesteld schuldig
maken, gestraft worden. Op de bewering dat het wetsontwerp is te
beschouwen als een aanslag op de persoonlijke vrijheid reageert Rutgers
door te stellen, dat wat hem betreft de vrijheid van de Nederlandse staats-
burger om op te ruien tot gewelddadig verzet tegen de openbare orde en
om bandelingen tot voorbereiding van omwenteling en aanslagen op de
grondwettige regeringsvorm te verrichten, geen verdediging en geen
bescberming verdient. 37

De christen-democraat A.P. Staalman, die zegt zelfstandig en geheel
onafhankelijk het wetsontwerp te willen beoordelen, vindt dat de overheid
zich tegen elke poging om door een revolutie de regering haar wettige macht
te ontnemen, moet verdedigen. Hij voegt hieraan toe dat hij als christen-
democraat gaame vooraan staat bij elke poging om de minderbedeelden
meer recbten, minder kommer en zorgen en meer ware levensvreugde te
waarborgen, maar dat bij niettemin zich tot het uiterste zal verzetten tegen
elke poging van welke groep of partij dan ook om door gewelddadige
omwenteling de terreur van de minderheid te doen zegevieren."

Kamerlid Van de Laar, van de Christelijke Sociale Partij, kan zich niet
bij Rutgers en Staalman aansluiten. Hoewel een regering, wanneer een
revolutie dreigt, zich tot het uiterste biertegen moet verzetten; de overheid
draagt het zwaard immers niet tevergeefs, is het niet nodig en zelfs af te
keuren dat men gaat rondsnuffelen of er ook hier of daar iets revolutionairs
te vinden is. De maatregelen die de regering voorstelt in bet wetsontwerp
gaan Van de Laar dan ook te ver en liggen volgens hem geenszins in de
lijn van de antirevolutionaire beginselen. Wie revolutie op de juiste wijze
wil voorkomen moet op de geestesgesteldheid van het yolk inwerken. De
christelijke beginselen moeten in bet yolk ingedragen worden, het Evangelie
moet worden gepredikt en de eis van christelijke rechtvaardigheid moet
gesteld worden. Een christelijke regering moet bet Evangelie tegen de
revolutie stellen. Het Evangelie van Jezus Christus als Verlosser der wereld,
als Koning in Wiens naam sociale rechtvaardigheid wordt geeist. De huidige
regering, bevangen in conservatisme als zij is, heeft dit dwangwetje
tegenover de revolutie gesteld en draagt op deze manier brandstof aan voor

37 Hand. II 1919-1920. p. 2574-2578.
38 Hand. II 1919-1920, p. 2587-2591.
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het revolutionaire vuur. Het enige middel tegen revolutie is het Evangelie
in zijn volle betekenis omdat dat wil zeggen sociale rechtvaardigheid en
wanneer die overal doorgevoerd wordt, zal de ontevredenheid afnemen
en de revolutionairen de wind uit de zeilen genomen worden. Als man van
de antirevolutionaire beginselen van Groen van Prinsterer zegt Van de Laar
zijn stem aan het wetsvoorstel dat hij niet nuttig, gevaarlijk en weinig
antirevolutionair acht, niet te kunnen geven."

Met instemrning van de andere kamerfracties'" krijgt de SDAP een
zeer royale spreektijd door de voorzitter van de kamer toebedeeld. Deze
spreektijd wordt voor een gedeelte door kamerlid Troelstra benut om te
ijveren voor economische en politieke veranderingen in Nederland.
Vanzelfsprekend is Troelstra fel gekant tegen het nieuwe wetsontwerp. Hij
vindt dat de regering thans reeds zeer sterk gewapend is tegen datgene dat
de openbare orde kan verstoren. Met aanneming van het wetsontwerp zal
het voor de SDAP moeilijk worden om haar meningen en plannen met
betrekking tot economische en politieke veranderingen nog in het openbaar
te blijven verkondigen. Wanneer in een redevoering of geschrift ook maar
iets valt te ontdekken waaruit men kan destilleren dat het publiek dat de
rede gehoord of het geschrift gelezen heeft, de indruk heeft kunnen krijgen
dat het er om te doen is op te ruien tot een gewelddadig optreden tegen
het openbaar gezag, dan kan dit leiden tot strafvervolging. Evenzo wordt
met de antirevolutiewet reeds stratbaar het spreken over omwenteling zodra
de situatie is aangebroken dat men niet meer spreekt over omwenteling
in het algemeen maar over omwenteling in een bijzonder geval. 41 De
sociaal-democraat Kolthek voegt hieraan toe dat de regering en de
meerderheid van de kamer geen al te grote verwachtingen moeten hebben
van het resultaat van het met deze wet doorvoeren van de aanslag op de
vrijheid van propaganda, vrije meningsuiting en organisatie. Revoluties
laten zich imrners op den duur toch niet onderdrukken. Kolthek is van
oordeel dat het recht van revolutie onaantastbaar is. Hij bedoelt hiermee
dat men het recht heeft om ongehinderd propaganda te maken voor het
inzicht dat een revolutie noodzakelijk en onvermijdelijk is en dat men het
recht heeft maatregelen te nemen om voor een dergelijk geval gereed te
zijn. Hierbij wijst hij de 'heren van rechts' er op dat ook dr. Abraham
Kuyper op gegeven moment beweerd heeft:

39 Hand. II 1919-1920, p. 2610, 2611, 2696, 2693.
40 Hand. II 1919-1920, p. 2583.
41 Hand. II 1919-1920, p. 2591-2596, 2598-2607.
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'Op politiek erfmoet het SOInS tot revolutie komen, anders had een Vargas half
Nederland uitgemoord.'

Vervolgens, zo houdt Kolthek de 'heren van rechts' voor, zouden wanneer
men opruiing principieel veroordeelt en bestempelt als misdadigheid, glo-
rieuze figuren uit onze maatschappelijke en kerkelijke geschiedenis tot
misdadigers worden bestempeld. Dan moeten bijvoorbeeld figuren als Luther
die als voorbeeld voor de mensheid worden gesteld, als misdadigers worden
gekenmerkt. Kamerlid Kolthek roept de leden van de rechterzijde op om
als christenen de revolutie te bestrijden door op te tomen tegen de machtigen
en rijken en door de armen in bescherming te nemen."

Het rooms-katholieke kamerlid Van Schaik is van mening dat de tot-
standkoming van de wet het gevoel van algemene veiligheid bij de Neder-
landse staats burger zal versterken. Van Schaik zegt dat het hem niet gelukt
is in het ontwerp bepalingen aan te treffen waardoor de vrijheid van politieke
overtuiging, van drukpers en van het woord worden beperkt. Volgens dit
kamerlid worden slechts aanslagen op de staatsinstelling of pogingen daartoe
alsmede het voorbereiden en bevorderen hiervan in het wetsontwerp met
straf bedreigd.? Ook de rooms-katholieke afgevaardigden Bomans,"
Kuiper" en Van Rijzewijk" uiten zich in hun redevoeringen voor het
wetsontwerp evenals de rooms-katholiek Braat, die aan het slot van zijn
betoog betreurt dat er aan deze wet als zij wordt aangenomen niet een
terugwerkende kracht van 3 jaar kan worden gegeven." De rooms-
katholiek Van Sasse van IJsseltjuicht de woorden van Van de Laar, tegen
de revolutie het Evangelie, toe maar stelt tegelijkertijd dat Van de Laar
niet erg praktisch is. Hij moet, aldus Van Sasse van IJsselt, toch weten
dat er in ons land helaas mensen zijn op wie de beginselen van het heilig
Evangelie weinig of geen vat hebben. Zodoende zal het praktischer zijn
om met andere middelen, zoals het wetsontwerp, revolutie te voorkomen.
In een staat als de onze, de meest democratische in Europa, is het toe te
juichen dat de regering door het voorgestelde wetsontwerp, elk optreden
waardoor de veiligheid van de staat in gevaar wordt gebracht, de kop
indrukt."

42 Hand. II 1919-1920, p. 2612-2624.
43 Hand. II 1919-1920, p. 2624-2626.
44 Hand. II 1919-1920, p. 2649-2651.
45 Hand. 111919-1920, p. 2651-2655.
46 Hand. II 1919-1920, p. 2673, 2674.
47 Hand. II 1919-1920, p. 2669, 2718.
48 Hand. II 1919-1920, p. 2655-2657.

135



Hoofdstuk 5

Nadat De Savornin Lohman eerder al heeft aangegeven dat hij de aantij-
gingen van Van de Laar als zou hijzelf de enige ware christen zijn en de
rest niets anders dan conservatieven, moeilijk 'au serieux' kan nemen, geeft
De Savornin Lohman te kennen dat hij in zijn betoog niet wenst uit te gaan
van zijn eigen standpunt maar van het standpunt van de sociaal-democraten
en communisten. Hij betuigt dat wanneer hij zich plaatst op z'n eigen
standpunt en godsdienstige overtuiging het betoog de sociaal-democraten
en communisten niet zou kunnen raken. Tot hen zeggen dat het met de
christelijke plicht strijdt zich te verzetten tegen de wettige overheid of tegen
de wetten heeft geen zin. Immers:

'Waar een hunner onlangs schreef, dat de God boven en buiten de schepselen,
de God waaraan tot dusver zowel de Joden als de Christenen geloofden, heeft
afgedaan, dat die God was een afgod, daar is het nutteloos een debat te openen
dat uitgaat van de overtuiging dat deze God aan de menschheid zekere wetten
gesteld heeft. ,49

De Savornin Lohman verkondigt dat de toe stand van de arbeiders de laatste
dertig jaar enorm verbeterd is. Bovendien zijn op geen enkel punt de be-
staande rechten van de arbeiders verkort. Zij kunnen onbelemmerd
onwaarheden zeggen en verspreiden. Er is geen land waar meer vrijheid
van vergaderen, van spreken en schrijven, van kritiek op regeringshandelin-
gen, van liegen, van beledigen, van verdachtmakingen bestaat dan in
Nederland. Ook het wetsontwerp handhaaft terecht deze vrijheden, want
de uitwassen van de vrijheid kunnen slechts worden overwonnen door de
vrijheid zelf. De Savornin Lohman vindt echter dat de vrijheid om op
onwettige wijze regering of wet terzijde te stellen hier niet bestaat, nooit
ergens heeft bestaan en niet zal moeten bestaan. Het wetsontwerp bevat
terecht bepalingen die dit onwettig terzijde stellen tegen moeten gaan.
Hoewel de toestand van de arbeiders verbeterd is geeft De Savornin Lohman
toe dat er altijd wel enige onrechtvaardigheden zullen blijven bestaan want
bij verandering van toestanden kan de wet zich niet snel genoeg aansluiten.
Die onrechtvaardigheden zullen evenwel met toestemming hetzij van allen,
hetzij van de meerderheid telkens worden opgeruimd op wettige wijze. De
revolutie heeft hier te lande, waar behoorlijke staatsinstellingen en wetgeving
te vinden zijn, haar recht van bestaan verloren. Ditzelfde geldt, volgens
dit kamerlid, voor de opruiing. In een land waar volkomen vrijheid van
spreken en van handelen, algemene verkiezingen en een parlement aanwezig

49 Hand. If 1919-1920, p. 2646.
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zijn, is geen opruiing nodig. Met de staatsinstellingen die ons land bezit
moet geweld uitgesloten zijn en ligt de weg van overtuiging open. Door
revolutie te prediken stelt men geweld tegenover recht terwijl goedgezinden
eeuwenlang het geweld hebben bestreden om het te vervangen door de wet.
De Savornin Lohman geeft nogmaals aan dat hij zich kan vinden in het
wetsontwerp dat geen andere bedoeling heeft dan duidelijk te maken hoe
ver revolutionaire groeperingen mogen gaan."

Op de vierde dag van de algemene beraadslagingen over het wetsontwerp
komt de antirevolutionaire minister van Justitie Heemskerk aan het woord.
Heemskerk gaat uitgebreid in op de toestanden in Rusland en het dreigende
gevaar van een intemationale sociale revolutie vanuit dit land. Het door
de regering ingediende wetsontwerp moet de leemten aanvullen die de straf-
wet vertoont daar waar het gaat om het tegengaan van onder andere derge-
lijke dreigende revoluties. Strafbepalingen tegen handelingen gericht op
omverwerping van het wettige gezag zijn natuurlijk en zij komen overal
voor. De bewering van Van de Laar dat de regering conservatief zou zijn
en niet tegenover de revolutie het Evangelie zou stellen verwerpt Heems-
kerk. Tegen de revolutie het Evangelie betekent niet dat men op eenbepaald
moment, onder de leus 'voor de noodlijdende moet veel worden gedaan',
niet in overweging mag nemen of er redenen van staatsbeleid zijn waaruit
wellicht volgt dat de zaak enigszins anders moet worden aangepakt. Volgens
de minister is de leus tegen de revolutie het Evangelie van veel verdere
en dieper strekking. In de eerste plaats wijst deze leus op de invloed van
het Evangelie in de harten. Ten tweede wijst zij op het rechtsbeginsel dat
gezocht moet worden naar oplossing en verzoening van de vele maatschappe-
lijke tegenstellingen. Er moet aan de verschillende groepen van het volk
recht worden gedaan wat de geestelijke en stoffelijke belangen betreft. Naar
de mening van Heemskerk komt ook de regering op voor het grondbeginsel
tegen de revolutie het Evangelie, alleen geeft zij een andere toepassing aan
dit grondbeginsel dan Van de Laar. Dit geeft echter Van de Laar nog niet
het recht om te stellen dat hij alleen opkomt voor de stelling tegen de
revolutie het Evangelie en het oordeel uit te spreken dat de regering
conservatief is en niet naar dit grondbeginsel handelt. Een ding leert het
Evangelie voor alle dingen en dat is: bescheidenheid in het oordelen."

Tenslotte komt men inde Tweede Kamer op 15 juni toe aan de artikels-
gewijze behandeling van het wetsontwerp. Ais wijziging van artikel 96 van
het Wetboek van Strafrecht aan de orde komt, blijkt dat verschillende

50 Hand. II 1919-1920, p. 2645-2649.
51 Hand. II 1919-1920, p. 2675-2685, 2695, 2696.
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kamerleden, waaronder de vrije-liberaal Dresselhuys," het wenselijk
vinden aan dit artikel, dat voorbereiding en bevordering van aanslagen op
de grondwettige regeringsvorm stratbaar stelt, toe te voegen dat niet
stratbaar is diegene die in het algemeen tot revolutie aanspoort. Zo zal met
dit artikel tenslotte alleen stratbaar zijn het voorbereiden of bevorderen
van een concrete aanslag. Hoewel menig kamerlid, onder andere de rooms-
katholiek Reymer, deze toevoeging overbodig vindt omdat in de memorie
van antwoord al uitdrukkelijk staat dat alleen stratbaar is een voorbereidende
of bevorderende handeling van een bepaalde omschreven daad, neemt de
minister onder andere met instemming van de rooms-katholieken Beumer, 53

Van Sasse van Ilsselt" en toch ook Reymer," om misverstanden te
voorkomen een amendement-Beumer om de toevoeging op te nemen, van
regeringswege over. 56 Artikel 96 zelf wordt uiteindelijk met 55 tegen 23
stemmen aangenomen." Bij de behandeling van artikel 131 blijkt dat dit
artikel de meeste ergernis opwekt bij de linkse fracties. De sociaal-
democraat Kleerekoper zegt dat dit artikel, dat de opruiing tot een stratbaar
feit of tot gewelddadig optreden tegen het openbaar gezag stratbaar moet
gaan stellen, hem dwingt tot krachtig protest omdat het belachelijk is dat
iemand kan worden gestraft wegens het opruien tot een feit terwijl degene
die deze opruiing heeft gevolgd en het feit heeft gepleegd niet stratbaar
is. Bovendien zal men als men de feiten beoordeelt naar hun datum, tot
de conclusie moeten komen dat dit artikel komt van een regering waardoor
en in een tijd waarin reeds meer aanslagen zijn gedaan op de vrijheid van
meningsuiting. Naar de overtuiging van Kleerekoper is een kerkelijke
regering er niet een die wat betreft de vrijheid van mondelinge en
schriftelijke meningsuiting enig vertrouwen voor de toepassing van de
desbetreffende bepalingen verdient. 58 Minister Heemskerk zegt verwonderd
te zijn over de warmte waarmee de afgevaardigde Kleerekoper tegen dit
artikel opkomt en reageert verder niet op diens uispraken over de vrijheid
van meningsuiting. 59 Artikel131 wordt vervolgens met 52 tegen 7 stemmen
aangenornen'" en luidt als voIgt:

52 Hand. II 1919-1920, p. 2713, 2714.
53 Hand. II 1919-1920, p. 2721.
54 Hand. II 1919-1920, p. 2721.
55 Hand. II 1919-1920, p. 2723.
56 Hand. II 1919-1920, p. 2729.
57 Hand. II 1919-1920, p. 2730.
58 Hand. II 1919-1920, p. 2741-2743.
59 Hand. II 1919-1920, p. 2742, 2743.
60 Hand. II 1919-1920, p. 2743.
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'Hij die mondeling of bij geschrifte, in het openbaar tot eenig strafbaar feit
of tot geweIddadig optreden tegen het openbaar gezag opruit, wordt gestraft
met gevangenisstraf van ten hoogste vijf jaren of geldboete van ten hoogste
drie honderd gulden.'

Het Wetsontwerp, houdende nadere voorzieningen tot bestrijding van
revolutionnaire woelingen wordt met 52 tegen 4 stemmen aangenomen.
Felle tegenstanders van het wetsontwerp, zoals Kleerekoper, Schaper,
Troelstra, Van Zadelhoff, Kolthek en Van Ravesteijn brengen hun stem
tijdens deze eindstemming niet uit. 61

In de Eerste Kamer voert het christelijk-historische kamerlid De Vos
van Steenwijk als eerste het woord over het wetsontwerp. Hij vindt dat
met het wetsontwerp een zeer ernstige leemte in ons Wetboek van Strafrecht
zal worden opgeheven. Geheel in de lijn van de huidige regering liggen
geen antivrijheidslievende gevoelens aan het voorstel ten grondslag. De
vrijheid van vereniging en vergadering, van gedachtenuiting wordt geenszins
aan banden gelegd. Niet de revolutionaire idee, maar de revolutionaire actie,
de concrete revolutiedaad, wordt strafbaar gesteld. Dat deze strafbaarstelling
in Nederland noodzakelijk is, staat voor De Vos van Steenwijk als een paal
boven water. Er is in Nederland een duidelijk gevaar voor revolutie en
dit maakt hoe betreurenswaardig ook, het wetsontwerp noodzakelijk.f
Evenzo verdedigt de christelijk -historische Van der Hoeven het ontwerp.
Naar zijn vaste overtuiging richt het wetsvoorstel zich gezien de tegenwoor-
dige gebeurtenissen om ons heen, tegen de allerzwaarste misdrijven die
men zich denken kan."

Ook de rooms-katholieken Van Lanschot en Bosch van Amelisweerd'"
laten zich lovend uit over het wetsontwerp. Van Lanschot stelt dat de
tegenstanders van het ontwerp die zich met een beroep op vrijheid fel tegen
het ontwerp keren, niet moeten vergeten dat de geschiedenis leert dat in
revolutietijden het meest wordt gezondigd tegen de vrijheid. Daarenboven
moeten zij zich realiseren dat vrijheid haar grenzen moet hebben anders
bestaat zij slechts in schijn en ontaardt zij in ongebondenheid, willekeur
en slavernij. Vrijheid is uiteindelijk een volkomen betrekkelijk begrip,
afhankelijk van tijd, plaats en zelfs van persoonlijke opvattingen. De
indiening van het wetsontwerp ziet Van Lanschot als een volkomen

61 Hand. II 1919-1920, p. 2743.
62 Hand. I 1919-1920, p. 779-784.
63 Hand. I 1919-1920, p. 806-808.
64 Hand. I 1919-1920, p. 825.
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noodzakelijke bescherming van de democratische vrijheid, als een plicht
van de minister. 65

De sociaal-democraten in de Eerste Kamer laten evenals hun partijgeno-
ten in de Tweede Kamer hun afkeuring blijken over het regeringsvoorstel.
Zo stelt Vliegen onder andere dat met dit wetsontwerp een zuiver burgerlijke
vrijheid die zij verdedigen, wordt aangerand. De vrijheid die nodig is om
arbeiders te kunnen brengen tot organisatie, de vrijheid van organisatie,
van propaganda, van schrijven en spreken wordt te zeer beperkt." De
liberaal Bergsma voegt hieraan toe dat wanneer elke schrijver, drukker,
uitgever en spreker zich steeds angstvallig moet afvragen of zijn uitingen
zo kunnen worden uitgelegd dat er strijd met deze wet gevonden zou kunnen
worden, de vrijheid meer aan banden wordt gelegd dan nodig en gewenst
is. De vrijheid van drukpers en van spreken is een kostelijk en kostbaar
bezit voor onze natie."

Minister Heemskerk is het met Bergsma eens dat de vrijheid van gedach-
tenwisseling een dierbaar Nederlands bezit is, want vrijheid van gedach-
tenwisseling beduidt de strijd van geesten en men kan de geesten nu eenmaal
niet dwingen. Maar vrijheid van gedachtenwisseling heeft nooit betekent
dat opruiing straffeloos is. Opruien is op zodanige wijze spreken en
schrijven dat men de mens en tot misdrijven of tot verzet tegen het openbaar
gezag beweegt. Met het nieuwe artikel131 wordt nu ook diegene stratbaar
die in het algemeen tot verzet tegen het openbaar gezag opruit zonder dat
daarbij een bepaald misdrijf wordt aangeduid, hoewel verzet tegen het
openbaar gezag, volgens de minister, in veel gevallen aanleiding zal geven
tot het plegen van een misdrijf. Heemskerk ziet niet dat deze toevoeging
in het Wetboek van Strafrecht de vrijheid van gedachtenwisseling belem-
merd:

'Een dergelijke opruiing toch gaat buiten die vrijheid en duidt niet op den strijd
des geestes, maar beweegt integendeel de menschen tot het plegen van geweld,
want als het gezag optreedt, om de orde te handhaven, is het verzet tegen dat
gezag het plegen van geweld, lijdeJijk wellicht, maar in elk geval een geheel
andere strijd, dan een geestelijke strijd. ,68

65 Hand. I 1919-1920, p. 802-806.
66 Hand. I 1919-1920, p. 784-788.
67 Hand. I 1919-1920, p. 808, 809.
68 Hand. I 1919-1920, p. 821.
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Artikel 131 gaat noch principieel noch feitelijk tegen de vrijheid van
gedachtenwisseling in. De vrees dat deze wet tot lichtvaardige veroorde-
lingen aanleiding zal geven behoeft volgens de minister ook niet te bestaan.
Inzaken als deze zijn de rechters buitengewoon scrupuleus en buitengewoon
bevreesd om iets als waar aan te nemen wat niet vaststaat of om iets
strafbaar te achten wat het niet is. Bij de meeste feiten die in dit wetsont-
werp strafbaar gesteld worden zal een moeilijk te leveren bewijs geleverd
moeten worden. De vrees dat dit wetsontwerp tot willekeurige, scherpe
toepassing zal leiden is vol gens de minister niet terecht. 69

De redevoering van de minister kan echter de sociaal-democraten
Mendels, Vliegen, Pothuis-Smit, de liberaal Bergsma en de vrijzinnig-demo-
craat Van Embden er niet toe brengen om voor het wetsontwerp te stemmen.
Vijfendertig andere kamerleden doen dit echter wel" en het wetsontwerp
verschijnt als Wet van den 28sten Juli 1920, houdende nadere voorzieningen
tot bestrijding van revolutionnaire woelingen in het Staatsblad. 71

Op Van de Laar van de Christelijke-Sociale Partij na stemmen de afgevaar-
digden van de christelijke partijen in met het wetsontwerp dat revolutionaire
woelingen moet tegengaan. Met minister Heemskerk zijn zij van mening
dat de leus tegen de revolutie het Evangelie hier niet betekent dat de
maatregelen die de regering voorstelt niet moeten worden genomen. De
antirevolutionair Rutgers ziet beveiliging van de grondwettige regeringsvorm
en van de openbare orde met de voorgestelde maatregelen als een plicht
van de regering, die niet lijdelijk mag toezien dat de staatsorde, door God
ingezet, wordt ondermijnd. Met de andere christelijke afgevaardigden die
voor het wetsontwerp stemmen is hij van mening dat de vrijheid om op
te ruien tot gewelddadig verzet tegen de openbare orde en om handelingen
tot voorbereiding van omwenteling en aanslagen op de grondwettige
regeringsvorm te verrichten, geen bescherming verdient. De rooms-katholiek
Van Schaik is met het christelijk-historische kamerlid De Vos van Steenwijk
van mening dat de vrijheid van gedachtenuiting, de vrijheid van drukpers,
met het voorstel geenszins wordt beperkt, integendeel, de revolutionaire
actie, de concrete revolutiedaad, wordt met straf bedreigd. De Savornin
Lohman, die bewust niet van zijn eigen standpunt en godsdienstige
overtuiging wenst uit te gaan omdat het betoog de sociaal-democraten en
communisten dan niet zou raken, voegt hieraan toe dat nergens de vrijheid

69 Hand. I 1919-1920, p. 817-825, 827, 828.
70 Hand. I 1919-1920, p. 828.
71 Stb. 1920, 619.

141



Hoofdstuk 5

bestaat om op onwettige wijze regering of wet terzijde te stellen en dat
opruiing niet nodig is in een land waar volkomen vrijheid van spreken,
algemene verkiezingen en een parlement aanwezig zijn en de weg van
overtuiging aldus open ligt. De rooms-katholiek Van Lanschot, die evenals
Rutgers de indieningvan het wetsontwerpziet als een plicht van de regering,
vindt dat men zich moet realiseren dat, om willekeur en ongebondenheid
tegen te gaan, de vrijheid haar grenzen kent. Vrijheid is volkomen
betrekkelijk en afhankelijk van tijd, plaats en persoonlijke opvattingen.

§ 5 Weigering van goedkeuring van de statuten van 'De Dageraad'
en de 'Nieuw-Malthusiaanschen Bond'?'

Ais in 1924 de minister van Justitie de koninklijke goedkeuring weigert
op de statuten van de vrijdenkersvereniging 'De Dageraad' omdat 'de
vereniging beogende een vanuit atheistisch standpunt na te streven vrije
en volledige ontwikkeling der persoonlijkheid, de in God haar oorsprong
vindende normen van het leven ter zijde stelt, en mitsdien in beginsel zich
richt tegen de goede zeden', volgt hierop een reactie in het parlement. Het
is in eerste instantie het christelijk-historische kamerlid Slotemaker de
Bruine" die in de Eerste Kamer zijn ongenoegen over de beslissing van
de antirevolutionaire minister Heemskerk naar voren brengt. Tijdens de
behandelingvan de begroting van BinnenlandseZaken benadrukt Slotemaker
de Bruine dat het gevaar bestaat dat met dit soort beslissingen op den duur
het godsdienstige terre in beschouwd gaat worden als een onderdeel van
het zedelijke en aldus de geestesvrijheidook op religieuze gronden ingeperkt
gaat worden. Hij betoogt dat ten aanzien van de hier van belang zijnde
vrijheden nergens religieuze overwegingen om tot beperking over te gaan
worden genoemd. De vrijheid van drukpers is beperkt door de woorden:
'behoudens ieders verantwoordelijkheid voor de wet'. De vrijheid van
vereniging en vergadering is beperkt door de woorden: 'openbare orde'
en in de wet van 1855 bovendien door de woorden: 'aanranding ofbederf
van goede zeden'. De vrijheid van godsdienstige belijdenis is beperkt door
de woorden: 'behoudens bescherming der maatschappij en harer leden tegen
de overtreding der Strafwet'. Slotemaker de Bruine heeft sterk de indruk
dat het niet noemen van het religieuze element en het aIleen noemen van

72 Zie onder andere: P.I. Dud, Het jongste verleden, Assen 1948, Deel II p. 289-300, Deel
III p. 293-298.

73 Vanaf 1933-1934 in registers van de Handelingen terug te vinden als Siotemaker de Bruine.
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het zedelijk element en het element van de openbare orde met opzet is
gebeurd ten einde de geestesvrijheid zelf te bewaren. Slotemaker de Bruine
acht de vrijheid van meningsuiting op religieus gebied een groot geestesgoed
waarvoor hij duidelijk wenst op te komen; de ook door hem betreurde
propaganda van atheisme, deisme en pantheisme moeten worden tegengegaan
door zedelijke en geestelijke krachten in het yolk en niet door de over-
heid."

Inde Tweede Kamer houdt men zich eveneens bezig met de weigering
van de goedkeuring van de statuten van 'De Dageraad' . In juni 1924 wordt
naar aanleiding van de interpellatie-Boon uitvoerig op deze zaak ingegaan.
De liberaal Boon is de mening toegedaan dat de behandeling die 'De
Dageraad' van overheidswege heeft ondergaan, een ieder die prijs stelt op
de rechten en vrijheden van het yolk niet onverschillig kan laten. Met de
interpellatie wil hij opkomen voor gelijke rechtsbedeling van aIle godsdien-
stige overtuigingen. Evenals Slotemaker de Bruine vindt hij dat de zedelijke
en geestelijke krachten in het yolk een taak hebben ten opzichte van
bijvoorbeeld het atheisme en niet de overheid. Boon dient tenslotte een motie
in waarin gesteld wordt dat de weigering tot goedkeuring van de statu ten
van 'De Dageraad' geen steun vindt in een juiste uitlegging van de wet
tot regeling en beperking van de uitoefening van het recht van vereniging
en vergadering van 1855 (Stb. 32).75

De sociaal-democraat Gerhard, lid van 'De Dageraad', gaat in een motie
verder dan Boon. Hij stelt onder andere dat de weigering van de statuten
ten onrechte is geschied op gronden ontleend aan een beoordeling van de
veronderstelde geestesrichting van de aanvragers en dat de nadere motivering
van de weigering door een aanmerkelijk deel van de burgerij als een emstige
miskenning van haar gewetensovertuiging zal worden gevoeld. De passage
in zijn motie dat met de weigering de opheffmg van de bij de Grondwet
gewaarborgde vrijheid van gedachten en gedachtenuiting is ingeluid, schrapt
Gerhard uiteindelijk op voorstel van Boon. 76 Beide moties halen overigens -
de eindstreep niet, zij worden met een duidelijke meerderheid verworpen."

De sociaal-democraat Kleerekoper verwerpt in zijn betoog de weigering
van de minister onder andere met een beroep op De Savornin Lohman en
Groen van Prinsterer. De eerste stelt volgens Kleerekoper in 'Onze
Constitutie' dat de woorden algemeen belang, die de enige grond zijn om
de goedkeuring te weigeren, te ver gaan en dat gevreesd moet worden dat

74 Hand. I 1923-1924, p. 552, 553.
75 Hand. 111923-1924, p. 2462-2467, 2471.
76 Hand. II 1923-1924, p. 2481.
77 Hand. 111923-1924, p. 2509, 2510.
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regeringen misbruik gaan maken van die bepaling door in de innerlijke
bedoelingen van de verenigingen te treden, hetgeen volgens Kleerekoper
hier het geval is. Kleerekopers beroep op Groen van Prinsterer betreft de
formule 'openbare orde', een formule waarmee men volgens Kleerekoper
alles kan goedpraten wat anders niet te verdedigen valt en een begrip dat
volgens de minister de wet stelt als criterium voor een vereniging en
waaronder volgens de minister de goede zeden vallen. Maar het betreft
tevens een formule waarvan Groen van Prinsterer ooit heeft gezegd:

'Maar wanneer zal men in het belang der openbare orde zich ontwennen aan
dergelijke woorden gezag toe te kennen? Openbare orde is dikwijls niets anders
dan hetgeen hij die de overmacht heeft, daaronder verstaat met het doe! zijn
macht te handhaven. '78

Kleerekoper meent dat al de gekunstelde redeneringen van de minister geen
afbreuk hebben kunnen doen aan de waarheid dat de minister de statutenwij-
ziging heeft getoetst aan zijn persoonlijke geloofsovertuiging. 79

De antirevolutionair Visscher verkondigt in zijn redevoering dat de
calvinisten als geen ander opkomen voor de vrijheid en dat zo er een partij
is die bereid is het met de vrijheid te wagen dit de antirevolutionaire partij,
die wortelt in het calvinisme, is. In deze kwestie komt echter, volgens
Visscher, geen vrijheid in het gedrang. Geen enkele vrijdenker wordt in
zijn vrijheid van denken belemmerd. Vrijheid betekent bovendien niet dat
iedere Nederlander het recht heeft andere Nederlanders in hun heiligste
gevoelens te treffen. De regering mag de bevolking beschermen tegen de
ergernis die gewekt wordt door het nodeloos misbruiken van Gods naam,
door het lasteren van God of door een nodeloos brutaal ten toon spreiden
van de loochening Gods. De waarachtige vrijheid is volgens Visscher:

'( ... ) niet losbandige willekeur, maar de reaiiseering, de onbelemmerde reali-
seering van aIle geestesgaven, die in het volksleven zijn gegeven. Daartoe
behoort ook de eerbied, dien wij e!kander schuldig zijn, in de wijze, waarop
wij het hoogste kennen en zoeken. De bevordering van die vrijheid is cultuurtaak
der regering.t'"

De houding van de regering tegenover de verschillende geestelijke
stromingen moet, behoudens de bescherming van de maatschappij en haar
leden tegen de overtreding van de strafwet, lijdelijk zijn. De regering kiest

78 Hand. II 1923-1924, p. 2473, 2474.
79 Hand. II 1923-1924, p. 2471-2475.
80 Hand. II 1923-1924, p. 2476.
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geen partij, grijpt niet in. Alle burgers zijn de regering, ongeacht hun
levensovertuiging, even lief. Daarin rust onze vrijheid en daardoor kan
in de gegeven omstandigheden de overheid alleen haar goddelijke roeping
volbrengen want daardoor is zij, lo stelt Visscher met een beroep op
Kuyper, gehouden tot vrijlating van het Evangelie, tot vrijlating van de
geestelijke volksontw ikkeling , tot vrijlating van de erediensten en tot
vrijlating van de conscientie. Maar zo vervolgt Visscher, hoe consequent
hij deze vrijlating ook doorgevoerd wenst te zien en hoezeer daarin juist
de zuivere toepassing van artikel 36 van de Nederlandse geloofsbelijdenis
erkend wordt, daaruit volgt toch niet dat de overheid godloos is en we
zouden leven in een 'etat athee'. Dan zou immers de overheid in de strijd
der geesten juist partij gekozen hebben tegen hen die de levende God
belijden te geloven. Dan zou zij, aldus Visscher, vijandig zijn aan de
religieuze ontwikkeling van het yolk. Visscher eert tenslotte de regering
voar de moed te belijden dat het haar onmogelijk is te erkennen dat de
loochening Gods niet in strijd zou zijn met de geestelijke en dus ook met
de zedelijke belangen van het volk."

Kamerlid Rutgers laat van antirevolutionaire zijde enige tijd later weten
dat van de bevoegdheid die de regering bezit om goedkeuring van statuten
te weigeren, spaarzaam gebruik moet worden gemaakt. De vraag of aan
het instituut van de erkenning van verenigingen, een instituut waartegen
antirevolutionairen zich in 1855 al hebben uitgelaten, een eind moet worden
gemaakt verdient naar Rutgers mening ernstige overweging."

De rooms-katholiek Van Schaik, die zich verenigt met de toepassing
die de minister ten opzichte van 'De Dageraad' aan de bestaande wet heeft
gegeven, zegt op wellicht niet geheel dezelfde gronden van oordeel te zijn
dat 'De Dageraad' een doelnastreeft dat strijdig is met de goede zeden.
Hij vindt de bevordering van het vrije denken op athetstische basis in strijd
met de goede zeden. Van Schaik noemt de verwerping van het Godsbestaan
in strijd met de menselijke natuur en reeds op die grond alleen al niet in
overeenstemming met de goede zeden. Hij stelt ten aanzien van de vrijheid
van godsdienst dat de katholieken tegen vrijheid van andere godsdiensten
en belijdenissen, zonder hierop het recht te erkennen of dit als een
begerenswaardig goed te beschouwen, geen bezwaar hebben indien en voor
zover het algemeen belang dit vordert. In een staat zonder godsdienstige
eenheid mag en moet aan andersdenkenden de burgerlijke vrijheid van
godsdienst en belijdenis en de gelijkheid in alle staatsburgerlijke aangelegen-

81 Hand. II 1923-1924, p. 2475-2478.
82 Hand. II 1923-1924, p. 2493-2496.
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heden worden toegestaan. Aan de ene kant omdat die vrijheid voor hen
het best de gelegenheid opent om langs de weg van onderzoek en overtuiging
tot de waarheid te komen, anderzijds ter bevordering van de vreedzame
samenleving, de inwendige orde en rust van de staat. Intussen mag, volgens
Van Schaik, deze staatkundige verdraagzaamheid niet zover gaan dat de
goede zeden en openbare orde niet in stand worden gehouden en verenigin-
gen als 'De Dageraad' leveren daarvoor zeker gevaren op. Zij verkondigen
niet aIleen de dwaalleer van het athei'sme maar verbieden daarenboven de
rede te komen tot een natuurlijke godskennis. Van Schaik is daarenboven
van mening dat de gewraakte regeringsmaatregel niemand de gelegenheid
ontneemt het athei'sme aan te hangen en in volle vrijheid te belijden. Alleen
aan het corporatieve leven van athei'sten wordt een belemmering in de weg
gelegd."

De christelijk-historische Schokking noemt het standpunt van de minister
discutabel, maar wenst niet uit te spreken dat de minister beslist verkeerd
heeft gehandeld. In een reactie op Van Schaiks betoog brengt hij naar voren
dat de christelijk-historischen in tegenstelling tot de katholieken weI degelijk
een recht op godsdienstvrijheid aanvaarden. Het geldt hier een kostelijk
goed dat de christelijk-historischen wensen te behouden en waarvoor zij
zich zo nodig, in het geweer zullen stellen."

Kamerlid Kersten van de Staatkundig Gereformeerde Partij zegt met
voldoening de weigering van de goedkeuring van de statuten vernomen
te hebben. De overheid is geroepen als Gods dienaresse de ordonnantie
Gods te handhaven. Volgens Kersten mag men bij een pleidooi voor de
christelijke vrijheid, waarvoor het calvinistische yolk wil opkomen, niet
vergeten dat deze vrijheid 'naar calvinistisch principe' aIleen bestaat in
onderwerping aan het juk van Christus, met andere woorden aan het Woord
Gods. Alle vrijheid, gezocht in afwerping van dat juk is geen calvinistische
vrijheid. Op het staatkundige toegepast is de vrijheid het ongeloof te
propageren, de ontkenning van het godsbestaan openlijk te verbreiden, naar
Kerstens idee, losbandigheid die moet worden beteugeld. Hij meent dan
ook dat de regering zich niet kan beperken tot het niet -goedkeuren van de
statuten, zij moet ook de verbreiding van' schrikkelijke ongeloofstheorieen'
verhinderen. Nadat Kersten opnieuw zijn ongenoegen heeft geuit over de
schrapping van de zinsnede uit artikel 36 van de Nederlandse geloofsbelijde-
nis in de Gereformeerde kerken, een zinsnede die volgens hem de taak van
de overheid ten aanzien van het atheisme duidelijk aangeeft, verwijst hij

83 Hand. II 1923-1924, p. 2491-2493.
84 Hand. II 1923-1924, p. 2496-2500.
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naar de 'Institutie' van Calvijn. Hierin wordt, volgens hem, het gevoelen
van hen 'die weI wilden dat de overheid, God en de religie terzijde
stellende, zich aIleen bemoeien zou met de gerichtshandelingen onder de
mensen en gaarne zouden zien dat er geen rechters waren die de schending
der godsdienstigheid straffen mochten", scherp veroordeeld.

De antirevolutionaire minister Heemskerk laat van zijn kant weten dat
het doe1dat 'De Dageraad' zich in de nieuwe statuten stelt namelijk de
menselijke persoonlijkheid los van ieder geloof in God zich vrij te doen
ontwikkelen en haar eigen heer en meester te doen zijn," niet gesteld mag
worden. De minister noemt dit anarchie en wijst er vervolgens op dat weI
het belijden van iedere mening vrij is maar niet de toepassing van iedere
mening. Zodra het op het gebied van de toepassing komt zijn wij van het
gebied van de godsdienstvrijheid en de vrijheid van mening af. Volgens
de minister kan in geen enkele rechtsstaat gelden dat ieder denkbeeld
vrijelijk mag worden toegepast omdat dat er eenvoudig toe zou leiden dat
men voor alle mogelijke feiten straffeloos zou zijn. Hij stelt dat met
eerbiediging van geloofsvrijheid en van alle mogelijke vrijheden men toch
altijd degenen die zich aan de toepassing van goddeloze denkbeelden
schuldig maken als overtreders zal moeten straffen."

In juni 1927 komt in de Tweede Kamer opnieuw de weigering van de
statuten van een vereniging ter sprake. Deze keer betreft het de 'Nieuw-
Malthusiaanschen Bond'. In tegenstelling tot minister Van der Kaay die
in 1896 goedkeuring van de statuten van deze bond heeft bevorderd,"
weigert de antirevolutionaire minister van Justitie Donner goedkeuring te
verlenen aan de statuten van deze bond, niet vanwege het doel dat de bond
zich stelt maar vanwege het feit dat goedkeuring de werkzaamheid van deze
vereniging zou versterken en die werkzaamheid gevaar oplevert voor de
openbare orde en goede zeden. Donner is van mening dat, gezien de
geschiedenis van de bond en de middelen die de bond in zijn statuten ter
bereiking van zijn doel nastreeft, het hoogst bedenkelijke karakter van de
feitelijke werkzaamheid van de bond getoetst aan de belangen die door ooze
rechtsorde zijn erkend, bezwaarlijk kan worden ontkend. De bond maakt
volgens de minister bij zijn propaganda ten onrechte geen onderscheid tussen

85 Hand. II 1923-1924, p. 2489-2491.
86 In de oude statuten is als doel aangegeven: de vrije gedachte te bevorderen tot zedelijke

en verstandelijke ontwikkeling van de mens.
87 Hand. II 1923-1924, p. 2467-2469, 2503-2505.
88 Overigens tot ergernis van onder andere het antirevolutionaire Eerste-Kamerlid Schimmelpen-

ninck van der Oye, Hand. II 1895-1896, p. 222, 231, 232, 308, 312, 313.
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gehuwdenen ongehuwden, geen schiftingin de propaganda tussen gehuwden
en werkt voorts de abortus provocatus in de hand. 89

Zowel de antirevolutionaire, christelijk-historische als de rooms-
katholieke kamerleden juichen de beslissing van de minister toe. De
antirevolutionairen leggen, evenals in 1923-1924, er de nadruk op dat zij
in het algemeen voor de vrijheid zijn maar dat zij losbandigheid tegen willen
gaan. Visscher is van mening dat de minister alle lof verdient door een
vereniging die zich het denatureren van het seksuele leven ten doel stelt,
de steun te onttrekken die van regeringswege, zij het door koninklijke
goedkeuring, kan worden verleend.?"

Kamerlid De Visser van de Christelijk Historische Unie uit zich in het
algemeen tegen het 'zedemeesteren' van de kant van de staat. De staat mag
niet een bepaalde moraal en zeker niet een bepaalde christelijke moraal
propageren maar aan de andere kant ligt naar zijn idee aan al onze
staatsinstellingen de neerslag van de absoluut christelijke moraal ten
grondslag en mag de regering deze moraal niet negeren. Daar waar de
'Nieuw-Malthusiaanschen Bond' beginselen propageert die in volstrekte
tegenspraak zijn niet alleen met de beginselen van de moraal maar ook met
de algemeen nationale belangen van het volk, is de regering, al predikt
zij geen openbare moraal, verplicht haar sanctie aan een dergelijke bond
te onthouden."

De rooms-katholiek Van Schaik is van oordeel dat hetgeen de bond
beoogt strijdig is met het algemeen belang. En hoewel Van Schaik niet
afkerig staat tegenover het meewerken aan de motie die aanvankelijk door
Kleerekoper wordt ingediend en waarmee bewerkstelligd moet worden dat
het verlenen van rechtspersoonlijkheid aan een vereniging niet meer door
goedkeuring van de statuten geschiedt maar door wettelijk geregelde
inschrijving in eeen openbaar register, weigert hij op dit moment in te
stemmen met deze motie omdat het systeem van goedkeuring goed kan
worden gehanteerd als middel tot tegenwerking en bestrijding van een
vereniging waarvan de werking indruist tegen het algemeen welzijn."

Kersten doet opnieuw een beroep op artikel 36 van de Nederlandse
geloofsbelijdenis en ijvert evenals in 1923-1924 voor een verder ingrijpen
van overheidswege. Hij vindt dat de regering het volk niet mag prijs geven

89 Hand. II 1926-1927, p. 2193-2196.
90 Hand. U 1926-1927, p. 2202, 2203.
91 Hand. II 1926-1927, p. 2198, 2199.
92 Hand. II 1926-1927, p. 2201, 2202.
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aan de propaganda van de 'Nieuw-Malthusiaanschen Bond' die zal doorgaan
ook zonder koninklijke goedkeuring. 93

De discussies rond de weigering van de goedkeuring van de statuten van
'De Dageraad' en de 'Nieuw-Malthusiaanschen Bond' laten zien dat de
antirevolutionaire en rooms-katholieke kamerleden deze weigering niet
afwijzen. De antirevolutionairen, die menen als geen ander voor de vrijheid
op te komen, ontkennen dat in het geval van 'De Dageraad, de vrijheid
in het gedrang komt. Bovendien betekent vrijheid volgens hen geen
losbandige willekeur, geen vrijheid andere Nederlanders in hun heiligste
gevoelens te treffen, maar 'realisering van alle geestesgaven die in het
volksleven zijn ingegeven'. Hoewel echter de regering lijdelijk moet zijn
tegenover de verschillende geestelijke stromingen leven we niet in een 'etat
athee' en mag de regering niet vijandig zijn aan de religieuze ontwikkeling
van het yolk maar moet zij opkomen voor de geestelijke en zedelijke
belangen van de bevolking door onder andere de loochening Gods tegen
te gaan. Aan het instituut van de erkenning door middel van goedkeuring
wensen antirevolutionairen in 1923-1924 een einde te maken, in 1926-1927
lijkt daarentegen deze wens onder de antirevolutionaire kamerleden niet
meer te leven. De rooms-katholieken, die ontkennen dat de vrijheid om
het atheisme te belijden in het gedrang komt, stemmen ten aanzien van 'De
Dageraad' met weigering van de goedkeuring in omdat zij de bevordering
van het vrije denken op atheistische basis in strijd met de goede zeden
achten. Wat de 'Nieuw-Malthusiaanschen Bond' betreft zijn zij het eens
met de weigering omdat hetgeen de bond beoogt strijdig is met het algemeen
belang. Hoewel de rooms-katholieken het instituut van de erkenning door
middel van goedkeuring van de statu ten niet echt aanhangen wensen zij
dit instituut te behouden om in gevallen als deze op te kunnen treden. De
christelijk -historische kamerleden zijn het wat deze materie aangaat onder ling
niet eens. Het Eerste-Kamerlid Slotemaker de Bruine wijst op het gevaar
dat op den duur de geestesvrijheid ook op religieuze gronden ingeperkt
gaat worden en vindt dat de propaganda van onder andere het atheisme
moet worden tegengegaan door zedelijke en geestelijke krachten in het yolk
in plaats van door de overheid. Schokking daarentegen weigert ingrijpen
van de overheid door weigering van de statuten van 'De Dageraad' te
veroordelen en De Visser acht ten aanzien van de 'Nieuw-Malthusiaanschen
Bond' de regering verplicht de goedkeuring te onhouden vanwege de
beginselen die deze bond propageert. De staatkundig-gereformeerde Kersten

93 Hand. II 1926-1927, p. 2206, 2207.
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juicht de weigering van goedkeuring van de statuten in beide gevallen toe
enwenst met een beroep op artikel36 van de Nederlandse geloofsbelijdenis
een verder ingrijpen van de regering, zij moet ook de verbreiding van
'schrikkelijke ongeloofstheorieen' tegengaan.

§ 6 De Bioscoopwet"

Met minister Ruys de Beerenbrouck als minister van Binnenlandse Zaken
dient de regering op 9 september 1921een eerste wetsontwerp tot bestrijding
van de zedelijke en maatschappelijke gevaren van de bioscoop in. Het
wetsontwerp is ontleend aan het rapport van de Staatscommissie-Ledeboer
die bij koninklijk besluit van 2 november 1918 (no. 110) was ingesteld."
De regering wil in een tijd waarin de ftlmindustrie een geweldige vlucht
neemt en de verruwende invloed die van de bioscoop kan uitgaan niet valt
te ontkennen, eenheid brengen in de filmkeuring en dus een centrale
filmkeuring door een rijkscommissie instellen in plaats van de tot dan toe
krachtens artikel 188 van de gemeentewet" gehanteerde gemeentelijke
keuring. De regering vindt dat de gemeentelijke keuring tot nog toe weinig
krachtig is, zich in de regel bepaalt tot excessen en teleurstellend genoeg
zich beperkt tot een filrnkeuring voor niet-volwassenen. Zij acht het niet
aanbevelenswaardig naast de centrale ftlmkeuring van rijkswege nog
gemeentelijke keuring toe te laten. Het voordeel van centrale keuring,
namelijk uniformiteit en daaruit voortspruitende rechtszekerheid, zal dan
verloren kunnen gaan en het gevaar dat de nadruk toch op gemeentelijke
keuring komt te vallen is aanwezig. De centrale filrnkeuring dient zo te
zijn dat gemeentelijke nakeuring overbodig is en zal zich bovendien in
tegenstelling tot de gemeentelijke keuring ook uit moeten strekken tot
volwassenen. Om te voorkomen dat ook deze centrale rijkskeuring zich
alleen gaat richten op excessen, heeft de regering voorgesteld om als
maatstaf voor openbare vertoningen van films aan te leggen het al of niet
aanwezigzijn van strijdigheidvan de inhoud van de film met de goede zeden

94 Zie onder andere: P.J. Oud, Het jongste verleden, Assen 1948, Deel II p. 276-281, deel
III p. 42-45.

95 Bijl. Hand. II 1920-1921, nr. 597, nr. 1.
96 In dit artikel wordt onder andere als taak van de burgemeester genoemd:

- de handhaving van de openbare orde in onder andere schouwburgen en alle voor het
publiek openstaande gebouwen en samenkomsten,

- de handhaving van de plaatselijke verordeningen omtrent onder andere schouwburgen,
- het waken tegen het doen van met de openbare orde of zedelijkheid strijdige vertoningen.
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of de openbare orde. Opzettelijk heeft de regering hiermee de formule van
artikel 188 van de gemeentewet, die strijd met de openbare orde of de
zedelijkheid als formule hanteert, vermeden. Hoewel de regering gemeente-
lijke nakeuring niet voorstaat wil zij in het wetsontwerp weI de mogelijkheid
openlaten van bijzondere keuring van films voor aanhangers van een
bepaalde levensbeschouwing. Een dergelijke nakeuring zal uiteraard een
particulier dus niet-dwingend karakter dragen. Overigens zal de burgemees-
ter de bevoegdheid blijven behouden om een film waarvan de inhoud
geenszins tegen de openbare orde ingaat, hetgeen door de centrale
rijkscommissie wordt bepaald, maar waarvan vertoning in een bepaalde
plaats verstoring van de openbare orde ten gevolge zal hebben, te
verbieden."

De Tweede Kamer beoordeelt de regeringsvoorstellen allerminst positief.
De vrije liberaal Dresselhuys, die de spits atbijt tijdens de algemene
beraadslaging, verkondigt dat het wetsontwerp in werkelijkheid niets anders
voorstelt dan een volkomen filmcensuur, ook voor volwassenen. Het
wetsontwerp breekt met het adagium dat minister Nelissen bij het wetsont-
werp tot bestrijding van zedeloosheid" van 1910 noemde: 'de Staat zij
nooit zedemeester, want de Staat is voor zedemeester ongeschikt. ' Met dit
wetsontwerp wil de staat niet achteraf door de rechter, maar vooraf door
een stel 'zedelijkheids- of preutsheidszedemeesters' laten oordelen over
het geestelijk voedsel van het volwassen publiek. Naast de rijkscommissie
kunnen met dit wetsontwerp ook de burgemeester krachtens artikel 188
van de gemeentewet in verband met de openbare orde, de gemeenteraad
door middel van gemeentelijke verordeningen, Gedeputeerde Staten ingeval
van beroep, de plaatselijke commissies in verband met controle op de
keuring en particuliere verenigingen, overgaan tot het keuren van films.
Dresselhuys is van mening dat dit wetsontwerp elk idee van liberaliteit mist
en kan zijn stem er niet aan geven."

Ook de christelijk-historische Rutgers van Rozenburg kan zich niet in
het wetsontwerp vinden. Fel ageert dit kamerlid tegen de stelling in de
memorie van toelichting verwoord, dat de bioscoop op zichzelf een nuttige
instelling is, dat zij belangrijke diensten kan bewijzen op het gebied van
onderwijs, kunst en wetenschap en dat het kwaad voomamelijk in de exploi-
tatie ligt. Volgens Rutgers van Rozenburg heeft de bioscoop met kunst niets
te maken en is de grote didactische waarde van de film nog niet aangetoond.

97 Bijl. Hand. II 1920-1921, nr. 597 or. 3.
98 Bijl. Hand. II 1908-1909, nr. 293 nr. 3.
99 Hand. II 1922-1923, p. 1483-1486.
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De bioscoop is volgens hem in geen enkel opzicht een nuttige instelling
integendeel, er kleven aan de bioscoop grote zedelijke en maatschappelijke
gevaren in het bijzonder voor de jeugd. Preventieve controle kan om
verschillende redenen geen voldoende waarborgen tegen deze gevaren
bieden. Het enige middel dat Rutgers van Rozenburg ziet om de tere kinder-
zielen te beschermen tegen de 'verzengende bioscoopfohnen' is een verbod
van bioscoopbezoek van kinderen beneden 18 jaar. 100 Ook de christelijk-
historische Tilanus ziet het liefst dat kinderen beneden een bepaalde leeftijd
de toegang tot de bioscopen, uitgezonderd de ontwikkelingsbioscopen, wordt
verboden. Bovendien wenst Tilanus een gemeentelijke keuring in plaats
van een rijkskeuring. Een gemeentelijke keuring kan organisatorisch
eenvoudiger werken en bij een dergelijke keuring kan men meer met
plaatselijke omstandigheden rekening houden.'?'

Evenals Tilanus en Rutgers van Rozenburg acht de antirevolutionair
Smeenk de nadelen en gevaren van de bioscoop zo groot dat ook hij voelt
voor een absoluut verbod van bioscoopbezoek voor personen beneden 18
jaar. Daarnaast vindt Smeenk dat ook volwassenen bescherming nodig
hebben tegen publieke verleiding, Tevens mag volgens deze antirevolutionair
de grote preventieve werking die van keuring van films uitgaat, niet vergeten
worden. De mens en die films vervaardigen zullen reeds bij voorbaat
rekening gaan houden met de komende keuring en hierdoor zal het peil
van de bioscoopvoorstellingen zeker worden verhoogd. Smeenk wenst alleen
centrale rijkskeuring van films die betrekking hebben op wetenschap, handel
en nijverheid, andersoortige films zouden gekeurd moe ten worden door
gemeentelijke commissies omdat keuring door deze instanties minder
praktische bezwaren meebrengt dan centrale keuring.'?' De antirevolutio-
nair Van der Molen ziet het zonder meer als een taak van de overheid om
rolprenten die bedoelen de zinnelijkheid te prikkelen, de hartstochten op
te wekken en het gemoed in heftige beweging te brengen, te weren. Waar
de overheid het zwaard heeft gekregen als symbool van de macht om het
kwaad te achterhalen en te straffen, moet zij dit ook doen ten aanzien van
het bioscoopgevaar. In de wet Gods ligt het grote beginsel dat de overheid
tot onafwijsbare taak heeft het geestelijk leven van het volk te beschermen
tegen gevaren die het geestelijk leven kunnen ondermijnen en verderven. 103

Als derde antirevolutionair komt kamerlid Visscher aan het woord. Hij is
van oordeel dat de overheid de roeping heeft, waar het in haar macht is

100 Hand. II 1922-1923, p. 1486-1489, 1521, 1522.
101 Hand. II 1922-1923, p. 1496-1498.
102 Hand. II 1922-1923, p. 1495, 1496.
103 Hand. II 1922-1923, p. 1500-1503.
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en in haar vermogen ligt, op te treden om te trachten de verrotting van
ons cultuurleven zoveel mogelijk onder de duim te krijgen. Daar waar de
bioscoop de ethische, de diep zedelijke levensgevoelens van de toekomende
geslachten in gevaar brengt ligt het voor de hand:

'dat het de taak is, de goddelijke roeping van de Overheid, om daartegen op
te treden en ons zoo te beschermen, dat het algemeen menschelijk levensideaal
boven onze Christelijke maatschappij blijft lichten. '104

Visscher bestrijdt dat het zedelijk leven, evenals tal van andere momenten
in ons cultuurleven, aan grote principiele wisseling onderworpen zou zijn.
De zedenwet zoals wij die kennen en die in de Tien Geboden voor ons ligt,
is in de diepste zin algemeen menselijk. Deze zedenwet bevat in zich iets
dat blijvend is, dat uitgaat boven de wisseling van de tijden en van het leven.
Inwelke cultuurvorm ook, het grondtype van het zedelijk leven kan altijd
worden teruggebracht tot de grondmomenten die de Tien Geboden voor
ons stellen. Volgens Visscher vinden we overal de mens ontvankelijk voor
die levensgevoelens, die in de Tien Geboden ons objectief worden voorge-
steld.I'"

De rooms-katholiek Stulemeijer uit zich voor het wetsontwerp. Hij vindt
dat het ontwerp in grote lijnen de middelen aangeeft die aangewend kunnen
worden om in overeenstemming met onze volksaard en met onze begrippen
van vrijheid, de zedelijke en maatschappelijke gevaren te bestrijden die
de bioscoopvoorstellingen te weeg kunnen brengen. Stulemeijer wenst de
zedelijke en geestelijke belangen, welke toch het kostbaarste bezit van ons
yolk zijn, niet ten prooi te laten vallen aan gewetenloze bioscoophouders
en filmfabrikanten. Hij zet zich af tegen het onverstandige gedweep met
de vrijheid, tegen het benoemen van de keuring van films voor volwassenen
als censuur. De vrijheid wordt toch ook beperkt door de Leerplichtwet en
door tal van andere wettelijke maatregelen die getroffen worden in het
algemeen belang van ons yolk. Wij moeten niet zover gaan dat wij in onze
vrijheidsliefde de hoge geestelijke belangen van ons yolk maar zouden
moe ten opofferen. Dit neemt niet weg dat we bioscoopvoorstellingen niet
kunnen verbieden; onze wetgeving verhindert dat. Het voorstel om over
te gaan tot een centrale rijkskeuring van films vindt Stulemeijer een prima
oplossing, op deze manier komt men immers tot een systematische keuring
waardoor zowel bioscoopbezoekers als filmfabrikanten en bioscoophouders
worden getrokken uit de chaos van slechte en goede films doordat dan aIleen

104 Hand. II 1922-1923, p. 1525.
105 Hand. II 1922-1923, p. 1525.
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de goede films worden vertoond. Stulemeijer is tegen een algemeen verbod
tot het bijwonen van bioscoopvoorstellingen door personen beneden de 18
jaar. Met het bestaan van de rijkskeuring zullen jeugdige personen in de
bioscoop geen slechte films meer voorgeschoteld krijgen. Dit brengt met
zich dat de bioscoop een beter vermaak voor jongeren zal gaan vormen
dan de kroegen ofhet lopen in ledigheid langs de straten. De bios coop krijgt
dan een opvoedende en onderhoudende functie.'?" Engels, een rooms-
katholieke fractiegenoot van Stulemeijer, is het niet geheel met hem eens.
Engels wil de bioscoop dienstbaar maken aan de waarachtige volksontwikke-
ling door de bioscoop, voor zover het de jeugd betreft, te ontrukken aan
de sfeer van uitsluitend vermaak en de bioscoopvoorstellingen over te
brengen naar de jeugdorganisatie. Om dit te bereiken schijnt hem evenwel
een verbod tot openbaar bioscoopbezoek minstens tot 18-jarige leeftijd
vrijwel noodzakelijk.'?'

De staatkundig-gereformeerde Kersten heeft een geheel eigen opvatting.
Wat hem betreft is de enige oplossing om het bioscoopkwaad te weren,
het verbieden van aIle openbare bioscoopvoorstellingen. Het wetsontwerp
kan dit kamerlid niet bevredigen en hij dient een motie in waarin hij de
regering uitnodigt voorstellen te doen die leiden tot het verbod van openbare
bioscoopvoorstellingen omdat deze in strijd zijn met het zedelijk belang
van het VOlk.108 Terwijl Kersten zelf bij de stemming niet aanwezig is
wordt de motie, zoals verwacht, door iedereen verworpen.'??

Tijdens de algemene beraadslaging brengt minister Ruys de Beeren-
brouck, inmiddels minister van Binnenlandse Zaken en Landbouw, weinig
argumenten naar voren die al niet in de memorie van toelichting zijn
gehanteerd. Hij blijft een tegenstander van gemeentelijke keuring en vindt
de regeling zoals de regering die voor het bioscoopwezen voorstelt geheel
juist. Centrale fIlmkeuring is gewenst omdat de gevaren van de bioscoop
veel intensiever dreigen te zijn dan bij de andere uitingen van gedachten
en gevoelens.

Na sluiting van de algemene beraadslaging voIgt een behandeling van
de artikelen van het wetsontwerp waarbij een groot aantal amendementen
aan de orde komt. Nadat in artikel 14 is vastgelegd dat voor de keuring
van films een centrale commissie voor het rijk bestaat, komt artikel15 aan
de beurt. Dit artikel bepaalt in het eerste lid dat er geen films in het
openbaar vertoond worden dan indien en voorzover zij door de centrale

106 Hand. II 1922-1923, biz. 1503, 1504.
107 Hand. II 1922-1923, p. 1578.
108 Hand. II 1922-1923, p. 1506.
109 Hand. II 1922-1923, p. 1529.
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commissie voor openbare vertoning zijn toegelaten. Het tweede lid bepaalt
vervolgens, dat geen films door de centrale commissie worden toegelaten
indien en voorzover zij naar het oordeel van de commissie in strijd zijn
met de goede zeden of de openbare orde. Op voorstel van het rooms-katho-
lieke kamerlid Deckers!'? bepaalt vervolgens het derde lid van artikel
15:

'Bij openbare bioscoopvoorstellingen, toegankelijk voor of bijgewoond door
personen, te wier aanzien niet voldoende aannemelijk is, dat zij den leeftijd
van achttien jaren hebben bereikt, worden uitsluitend films vertoond, indien
en voorzover die door de centrale commissie geschikt voor personen jonger
dan achttien jaren zijn bevonden.'

Het amendement-Deckers, dat moet bewerkstelligen dat bij de in artikel
15, derde lid, bedoelde openbare bioscoopvoorstellingen niemand
mondelinge toelichting mag geven op de vertoonde films tenzij hij in het
bezit is van een schriftelijke aanstelling tot explicateur, afgegeven door
de houder van de bioscoopvergunning en goedgekeurd door burgemeester
en wethouders, wordt verworpen met 46 tegen 28 stemmen.'" Het zijn
onder andere Rutgers van Rozenburg en Tilanus van de CHU, de
antirevolutionairen Rutgers, Duymaer van Twist, Van der Molen, Smeenk
en de rooms-katholiekenEngels, Van Rijzewijk, Van Vuuren en Stulemeijer
die voor dit amendement-Deckers stemmen.!"

In een amendementop artikel 17wordt vervolgensdoor Tilanus voorge-
steld toch gemeentelijke nakeuring van films in het wetsontwerp op te
nemen. De voorstanders van dit amendement (zoals onder andere Van der
Molen en Van Vuuren) zijn van mening dat plaatselijke besturen een betere
kijk op de plaatselijke mentaliteit hebben dan een centrale commissie.!"
Minister Ruys de Beerenbrouck kan echter gemeentelijke nakeuring niet
aanbevelen. Hij acht de mogelijkheid van drie keuringen, namelijk een
centrale, een plaatselijke en een particuliere keuring iets te veel van het
goede. Overigens past het systeem van gemeentelijke nakeuring niet in het
wetsontwerp omdat de plaatselijk hogere eisen naar voren gebracht moeten
worden door de particuliere verenigingen. 114 Het amendement-Tilanus
wordt tenslotte verworpen met 42 tegen 27 stemmen.!"

lID Hand. II 1922-1923, p. 1569, 1586.
III Hand. II 1922-1923, p. 1586.
112 Hand. II 1922-1923, p. 1586.
113 Hand. II 1922-1923, p. 1589-1590.
114 Hand. II 1922-1923, p. 1590, 1591.
115 Hand. II 1922-1923, p. 1593.
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De eindstemming over het wetsontwerp, waarin ettelijke wijzigingen
zijn aangebracht, wordt gehouden op 1 maart 1923. Hieraan voorafgaand
geeft de sociaal-democraat Vliegen namens zijn fractie weer, dat vanwege
de gestelde censuur ten opzichte van de geestelijke vrijheid van volwassenen
en de verscherpte censuur op uitvoeringen voor jeugdige personen, de so-
ciaal-democratische fractie tegen het wetsontwerp zal stemmen. Schokking
legt in zijn korte verklaring uit dat zijn fractie eveneens niet yoor het
wetsontwerp zal stemmen. Het feit dat de gemeentelijke bevoegdheid om
films te keuren geen plaats heeft gekregen in het ontwerp is voor zijn partij
een reden om af te zien van het stemmen voor het wetsvoorstel. Met 46
stemmen tegen 41 stemmen wordt het wetsvoorstel verworpen. Onder de
tegenstemmers bevindt zich ook de staatkundig-gereformeerde Kersten. 116

Ruim een maand na de verwerping van het wetsontwerp, op 3 april
1923, wordt opnieuw een wetsontwerp tot bestrijding van de zedelijke en
maatschappelijke gevaren van de bioscoop ingediend.!" Teneinde een
deeIvan de oppositie (vooral de Christelijk Historische Unie) tevreden teo
stellen wit de regering met dit wetsontwerp toch de plaatselijke bevoegdheid
tot filmkeuring inschakelen. Inartikel4 van het nieuwe wetsontwerp wordt
bepaald dat de gemeenteraad bij verordening, onder goedkeuring van de
Kroon, kan bepalen dat vergunningen voor het geven van openbare
bioscoopvoorstellingen waarbij het niet gaat over films betreffende
wetenschap, nijverheid, landbouw en handel, slechts met inachtneming van
de in de verordening gestelde voorschriften zullen worden verleend. De
regering wenst hieraan toe te voegen dat deze voorschriften de voorstellingen
die uitsluitend voor personen die de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt
toegankelijk zijn, niet mogen betreffen, hetgeen wit zeggen dat gemeentelijke
nakeuring van films voor volwassenen niet mogelijk zal moeten zijn. Tijdens
de verdediging van het wetsontwerp echter geeft minister De Geer van
Binnenlandse Zaken en Landbouw aan dat hij er geen bezwaar tegen heeft
wanneer de Tweede Kamer de mogelijkheid van gemeentelijke nakeuring
ook voor volwassenen in artikel 4 wil neerleggen.!" Enkele kamerleden
haken hierop in en onder andere door De Visser, Tilanus, Rutgers van
Rozenburg en Deckers wordt een amendement hiertoe ingediend.!" Dit
amendement-De Visser wordt door toedoen van de rooms-katholieke fractie,
de christelijk-historische fractie, de antirevolutionairen, de staatkundig-

116 Hand. II 1922-1923, p. 1701, 1702.
117 Bijl. Hand. II 1922-1923, nr. 417, nr. 1.
118 Hand. II 1925-1926, p. 91.
119 Hand. II 1925-1926, p. 93.
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gereformeerde Kersten en door de Hervormde Staatspartij aangenomen,
dat wil zeggen met 56 tegen 42 stemmen. I~O

Het wetsontwerp zelf, dat voorts in artikel 16, eerste lid, de bepaling
bevat dat er in het openbaar geen films worden vertoond dan indien en
voorzover zij door de centrale commissie, als niet in strijd met de goede
zeden of de openbare orde voor openbare vertoning zijn toegelaten en in
het tweede en derde lid bepaalt, dat bij openbare bioscoopvoorstellingen
voor kinderen beneden de 14 jaar, alleen films mogen worden getoond
indien en voorzover de centrale comrnissie die voor deze kinderen
toelaatbaar acht en bij deze voorstellingen voor jeugdigen tussen 14 en 18
jaar alleen films mogen worden vertoond die de centrale commissie voor
deze leeftijdsgroep toelaatbaar acht, wordt op 16oktober 1925aangenomen
met 57 tegen 41 stemmen.!" Dezelfde personen die voor het amendement-
De Visser hebben gestemd stemmen met de antirevolutionair Schouten,
voor het wetsontwerp, terwijl ook de linkse groeperingen die tegen het
amendement hebben gestemd in dezelfde samenstelling op de vrije liberaal
Dresselhuys na, het wetsontwerp in z'n geheel verwerpen.

Kamerlid Lingbeek van de Hervormde Staatspartij verwacht, hoewel
hij voor het ontwerp stemt, niet al te veel van het wetsvoorstel. Volgens
hem zal de Bioscoopwet geen kwaad maar ook geen goed doen. De regering
wil met deze wet eenvoudig de excessen verbieden, maar als men aan de
ene kant een zedelijk kwaad bedwingt zal het aan de andere kant weer te
voorschijn komen. De zedelijke achteruitgang van het yolk in deze tijd is
niet aIleen te wijten aan de zondigheid van de menselijke harten. De
achteruitgang is vooral te wijten aan het feit dat de nationale kerk niet in
staat is haar taak ten opzichte van het volksleven te volbrengen. Terwijl
de bevolking snel toeneemt blijft de financiele kracht van de kerk dezelfde
en dientengevolge is de kerk onder haar taak bezweken. Het Yolk, vooral
in de grote steden, zoekt omdat deze geestelijke voorziening tekortschiet
naar iets anders en vindt de bioscoop. Daar waar Luther zegt: 'Waar God
Zijn Kerk bouwt, bouwt Satan een kapel er naast!' , voegt Lingbeek hieraan
toe; 'Waar Gods Kerk niet gebouwd wordt daar wordt de kapel Satans tot
een kerk, en daar wordt de Kerk des Heeren tot een kapel' . Lingbeek ijvert
in zijn rede voor minder onverschilligheid van de regering ten opzichte
van de kerk en roept de regering op de kerk te steunen in de taak die zij
ten opzichte van het volksleven heeft.!"

120 Hand. II 1925-1926, p.102.
121 Hand. II 1925-1926, p. 111.
122 Hand. II 1925-1926, p. 38, 39, 66.
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Kersten bekent in zijn betoog in het wetsontwerp een goede strekking
te zien. De regering ziet tenminste de bioscoop als een gevaar en poogt
niet de verantwoordelijkheid af te schuiven in naam van de hooggeroemde
vrijheid; zij wil ingrijpen en de vrijheid beteugelen. Niettemin vraagt hij
zich af of een zodanige filmkeuring mogelijk is dat van de openbare
bioscoopvoorstellingen enig heil voor ons yolk is te verwachten. Een te
benoemen Rijkscommissie zal zijns inziens zeer onbeduidend werk verrich-
ten. Alleen hetgeen naar algemeen erkende normen afkeuring verdient, en
niet naar de norm van het Woord Gods, zal worden afgekeurd, terwijl de
enige veilige weg in leven en sterven, maar ook de enige veilige weg tot
het zedelijk en maatschappelijk welzijn van het yolk ligt in de beleving en
handhaving van de principes van het Woord Gods. Voor Kersten zal slechts
een remedie tegen het gevaar van de bioscoop werken en dat is een verbod
van openbare bioscoopvoorstellingen. 123 Evenals in 1923 dient dit kamerlid
hiertoe een motie in. AIle aanwezige kamerleden, behalve Kersten en zijn
partijgenoot Zandt, stemmen tegen deze motie.P'

De antirevolutionair Heemskerk laat Kersten weten, dat met het beginsel
dat alles verboden moet worden wat gevaar oplevert niet valt te leven en
dat dit beginsel niet juist is. Bovendien zijn er volgens Heemskerk naast
slechte ook goede bioscoopvoorstellingen evenals er naast slechte ook goede
boeken zijn. De centrale rijkskeuring en de gemeentelijke nakeuring zullen
de bioscoop zoveel mogelijk zuiveren van het kwaad dat er in kan
Iiggen.!"

Tilanus zoekt het antwoord op de vraag of de overheid als zodanig met
de bioscoop en het bioscoopvraagstuk heeft te maken, in artikel 10 van
het christelijk-historisch program. Dit artikel zegt dat de overheid verplicht
is te waken voor de openbare zedelijkheid door alles van het terrein van
het openbare leven te weren wat te dien aanzien in strijd is met de duidelijke
ordening Gods. Zoals in 1923 al is gebleken ziet Tilanus het liefst de
gemeenten waken voor de openbare zedelijkheid. De rijksoverheid haalt
zich met de centrale keuring een onmogelijke taak en een te grote verant-
woordelijkheid op de hals. Het is beter autonome besturende keuringstaak
te laten verrichten, zij kunnen meer dan wie ook rekening houden met de
plaatselijke omstandigheden. Wat Tilanus betreft zou de centrale keuring
zich aIleen uit moe ten strekken tot de zogenaamde wetenschappelijke films
en misschien voor films geschikt voor kinderen.!"

123 Hand. II 1925-1926, p. 43-45, 63, 69.
124 Hand. II 1925-1926, p. 70.
125 Hand. II 1925-1926, p. 63, 64.
126 Hand. 111925-1926, p. 47-50, 66-68, 87.
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Minister De Geer komt tijdens de behandeling van het wetsontwerp
in de kamer veel en uitgebreid aan het woord. Hij wijst nog eens op de
juistheid van de uitspraak van de Staatscommissie dat het bioscoopkwaad
veel verder en dieper op de maatschappij inwerkt dan het kwaad door derde-
en vierderangs toneel en dat hierdoor bij de bios coop niet kan worden
volstaan met dezelfde controle als voor het toneel. Volgens de minister
bestaat voor het toneel de censuur die tot nu toe ook voor de bioscoop
bestaat en wel de burgemeesterlijke censuur op grond van artikel188 van
de gemeentewet. Deze censuur is voor de bios coop niet voldoende en de
Bioscoopwet zal aan de behoefte aan een betere filrnkeuring voldoen. Bij
aanneming van het wetsontwerp zal de centrale keuringscommissie uitrnaken
of een film in strijd is met de goede zeden of openbare orde en niet de
burgemeester. Niettemin kan de burgemeester een verbod geven wanneer
de vertoning, ofschoon naar inhoud niet met de openbare orde in strijd,
in een bepaalde plaats verstoring van de openbare orde ten gevolge kan
hebben. Dit verbod kan de burgemeester geven op grond van artikel 19
van de Bioscoopwet en niet, zoals sommige kamerleden denken, op grond
van artikel 188 van de Gemeentewet. Volgens De Geer is het naar de
gedachtengang van de Staatscommissie, dat de taak van artikel188 inzake
de bios coop door de centrale keuringscommissie wordt overgenomen. De
Geer is het met Lingbeek eens dat kerk en maatschappij in het bestrijden
van het bioscoopkwaad een eerste en meer rechtstreekse taak hebben dan
de staat. Ben goede wetgeving kan daarbij ongetwijfeld kerk en maatschappij
steunen. In een enkel woord tot kamerlid Kersten uit De Geer zijn visie
op Kerstens afkeuring van filrnkeuring naar algemeen erkende normen.
De Geer stelt dat die algemeen erkende normen ook worden aanvaard door
velen die de zegen van het christendom missen. De christelijke traditie werkt
zegenrijk na in veel ruimere kring dan waarin zij met bewustzijn wordt
geeerd. De algemeen erkende normen zijn, volgens De Geer, een vrucht
van onze christelijke cultuur die gelukkig nog de heersende is in ons
land. 127

In de Eerste Kamer wordt het wetsontwerp, tot verwondering van enkele
kamerleden, eveneens door De Geer maar nu als minister van Financien
verdedigd. De Geer legt desgevraagd'" uit, dat hij het wetsontwerp
verdedigd en niet de minister van Binnenlandse Zaken of Justitie, omdat
het kabinet efficiency toepast en het voor hem minder voorbereiding en
studie kost dan voor de beide andere ministers om het wetsontwerp in de

127 Hand. II 1925-1926, p. 52-58, 68, 69, 90, 91, 98-103, 110, 11l.
128 Hand. I 1925-1926, p. 207.
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Eerste Kamer te verdedigen.!" De reaeties van de leden van de versehil-
lende partijen wijken niet veel af van de reaeties van hun partijgenoten in
de Tweede Kamer. De soeiaal-demoeraten uiten zieh bij monde van Polak
voor reglementering van overheidswege voor films voor jeugdigen. Hetgeen
eehter in het wetsontwerp wordt bepaald ten opzichte van films voor
volwassenen is volgens Polak een begin van invoering van censuur op
kunstwerken, censuur op vertoningen. Polak vreest bovendien dat de
mogelijkheid van filmkeuring door plaatselijke keuringscommissies naast
de centrale zedelijkheidscensuur, politieke censuur teweeg zal brengen.
Plaatselijke keuringscommissies zullen op een gegeven moment films die
strijdig zijn met hun levensbeschouwing of politi eke opvatting gaan weren.
Voor Polak en de sociaal-demoeraten is dit wetsontwerp onduldbaar.!"
Ook een andere spreker van de linkerzijde, de vrijzinnig-democraat
Slingenberg, is tegen het wetsontwerp. Volgens hem gaat het ontwerp verder
dan censuur op films. De plaatselijke keuring kan namelijk ook censuur
uitoefenen op datgene dat bij wijze van intermezzo in de bioscoop wordt
vertoond. Deze censuur op toneelvertoningen, lichte atletiek, zang en cabaret
is aan geen enkele maatstafvan zedelijkheid of openbare orde gebonden. 131

De antirevolutionair Brier werpt de vraag op of wanneer wij denken
aan de machtige strijd voor vrijheid van geweten, vrijheid van drukpers,
vrijheid van school, de ophef waarmee de linkerzijde in de Tweede Karner
en de heer Polak opkomen voor de vrijheid van bioscoopvoostellingen niet
komt te staan in het licht van kleinheid van opvatting, kleinzieligheid en
gebrek aan inzicht in wat grote levensvragen eigenlijk betekenen. Brier
vraagt zich af of we bij de film weI hebben te doen met een:

'uiting van den menschelijken geest, die aanspoort tot bestrijding met geestelijke
wapens, een uiting, die ons nader brengt bij de eeuwige waarheid of een zuivere
uitdrukking geeft van de aanschouwing van het ideeele in de zinnelijke reele
wereld, zoals de literatuur, poezie, toneel.'!"

Brier is van mening dat het ongeoorloofd is werkelijke uitingen van kunst
gelijk te stellen met uitingen door de film. De film heeft geen bIijvende
betekenis in de wereId, het is aIleen een middel tot instructie en ontspanning.
Tevens vindt dit kamerlid het merkwaardig dat hoewel de censuur op de

129 Hand. I 1925-1926, p. 222.
130 Hand. I 1925-1926, p. 200-103.
131 Hand. I 1925-1926. p. 207-209.
132 Hand. I 1925-1926. p. 209.
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film al bestond in de vorm van commissies van toezicht in grote steden,
de tegenstand van de linkerzijde tegen censuur op de film nu pas gehoord
wordt. Voor Brier heeft de vraag van keuring voor volwassenen met vrijheid
van meningsuiting en geestelijke vrijheid niets te maken. Volgens hem moet
hier de vraag beantwoord worden of de overheid mag toelaten dat de
volksgeest wordt verpest door allerlei nonsens en prikkelbeelden. Briet zelf
vindt dat de overheid haar yolk des te beter regeert als zij zich zelf erkent
als dienaresse Gods en zich door Zijn wet laat leiden. De overheid heeft
als taak het onzedelijke te weren daar waar het in het publiek optreedt.
Hoewel dit kamerlid van mening is dat het wetsontwerp een bestaande
gebrekkige toestand op gebrekkige wijze regelt stemt hij toch voor het
ontwerp omdat deze wet verkieslijk is boven de bestaande toestand. Volgens
Brier bestaat het gevaar dat zonder de Bioscoopwet het toezicht van de
burgemeester op de films zal verslappen onder druk van de tegenstand van
links. 133 .

De rooms-katholiek Haazevoet sluit zich aan bij het betoog van Brier
en wenst hieraan toe te voegen dat hij betreurt dat er in het wetsontwerp
geen bioscoopverbod te vinden is voor personen beneden de 18 jaar.
Haazevoet dringt er bij de minister op aan spoedig te komen met zo'n bios-
coopverbod.!"

Minister De Geer echter vindt dat zo'n algemeen verbod niet op de
weg van de overheid ligt, al zal men in bepaalde gemeenten de vrijheid
hebben hier anders over te denken.!"

Het wetsontwerp wordt aangenomen met 24 tegen 15 stemmen'" en
bereikt het Staatsblad als de Wet van 14 mei 1926, tot bestrijding van de
zedelijke en maatschappelijke gevaren van de bioscoop.!" In de praktijk
krijgt de centrale filmkeuring toch minder betekenis dan de regering heeft
bedoeld. Een groot aantal gemeenten gaat gebruik maken van een
gemeenschappelijk keuringsorgaan, de Katholieke Film Centrale, waardoor
filmimporteurs op den duur al bij voorbaat rekening gaan houden met de
door de KFC gehanteerde nonnen. De centrale filrnkeuring krijgt op deze
manier in veel gevallen minder en de gemeentelijke nakeuring meer
betekenis dan de regering eigenlijk met de Bioscoopwet heeft willen
bewerkstelligen.!"

133 Hand. I 1925-1926, p. 209, 210, 215-217.
134 Hand. 1925-1926, p. 219-22l.
135 Hand. I 1925-1926, p. 222-228.
136 Hand. I 1925-1926, p. 228.
137 Stb. 1926, 118.
138 M. Beinema, Filmen en keuren, AR Staatkunde 1970, p. 296.
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Uit de debatten rond de totstandkoming van de Bioscoopwet is op te maken
dat de christelijke afgevaardigden geen enkele moeite hebben met
preventieve controle op bioscoopftlms. Er bestaat in eerste instantie
weliswaar onderling geen eensgezindheid over de wijze waarop filrnkeuring
moet worden geregeld en over het al dan niet verbieden van bioscoopbezoek
aan personen beneden 18 jaar, maar duidelijk is dat de christelijke
afgevaardigden ervan overtuigd zijn dat aan bioscoopvoorstellingen
maatschappelijke en zedelijke gevaren kleven die onder andere met centrale
en of gemeentelijke filrnkeuring moeten worden bestreden. Van christelijk-
historische zijde wordt door Tilanus de vraag of de overheid als zodanig
met de bioscoop en het bioscoopvraagstuk heeft te maken beantwoordt met
een beroep op artikel 10 van het christelijk-historisch program. De anti-
revolutionair Van der Molen brengt naar voren dat de overheid ook ten
aanzien van het bioscoopgevaar het zwaard heeft gekregen als symbool
van de macht om het kwaad te achterhalen en te straffen. Zijn partijgenoot
Vissscher ziet het als de goddelijke roeping van de overheid om tegen het
bioscoopgevaar op te treden daar waar de bioscoop de ethische, de diep
zedelijke levensgevoelens van de toekomende geslachten in gevaar brengt.
De antirevolutionair Briet merkt daarenboven op dat de vraag van keuring
van films voor volwassenen niets met vrijheid van meningsuiting en geeste-
lijke vrijheid te maken heeft, het gaat hier aIleen om de vraag of de overheid
moet toelaten dat de volksgeest wordt verpest door de film, die geen
blijvende betekenis in de wereld heeft en niet gelijk te steIlen is met
werkelijke uitingen van kunst; Briet meent van niet. Van rooms-katholieke
zijde wordt instemming betuigd met het betoog van Brier en wordt tevens
door Stulemeijer opgemerkt dat we inonze vrijheidsliefde niet zo ver moeten
gaan dat we daar de hoge geestelijke en zedelijke belangen van ons yolk
aan zouden moeten opofferen. Kersten van de SGP ziet het liefst aIle
openbare bioscoopvoorsteIlingen verboden worden. Hij vreest dat met de
filmkeuring alleen datgene zal worden afgekeurd dat naar algemeen erkende
normen afkeuring verdient en niet hetgeen naar de norm van het Woord
Gods verworpen moet worden.

162



De periode 1917-1940

§ 7 Artikel 177van de Indische Staatsregeling!"

Om te voorkomen dat er verstoring van orde en rust ontstaat ten gevolge
van gelijktijdige werkzaamheden van zendelingen van verschillende kerkge-
nootschappen in een zelfde gebied, bepaalt artikel 177 van de Indische
Staatsregeling sinds 1854 dat toestemming van de Gouverneur-Generaal
nodig is om zending te bedrijven. Verschillende roorns-katholieke
kamerleden hebben moeite met deze regeling en met de toepassing ervan
in Nederlands-Indie. Ais in 1926 van rooms-katholieke zijde wordt
aangedrongen op afschaffmg van dit artikel antwoordt de minister van
Financien De Geer, van het extra parlementair kabinet-De Geer I, echter
in de memorie van antwoord op het voorlopig verslag van de Tweede Kamer
betreffende de staatsbegroting voor 1927, dat indiening van zodanig voorstel
van regeringswege niet in overeenstemming is met de door de regering
aanvaarde gedragslijn om politieke vraagstukken die verband houden met
de partijgroepering zoals die hier te lande bestaat, te laten rusten.""

In december 1926, tijdens de algemene beraadslaging over het wetsont-
werp tot vaststelling van de begroting van Nederlands-Indie voor 1927,
uiten enkele Eerste- en Tweede kamerleden hun mening over deze kwestie.
Tweede-Kamerlid Moller van de Rooms Katholieke Staatspartij vindt het
antwoord dat de regering heeft gegeven omtrent artikel 177 geenszins be-
vredigend. De Nederlandse regering en het Nederlandse yolk hebben een
zeer belangrijke taak te vervullen in Nederlands-Indie. Wij hebben niet
de taak om daar geld te verdienen, nee wij hebben de enige en uitsluitende
taak om die volken te ontwikkelen, te beschaven en te verheffen zodat zij
zich zelfkunnen worden. Die taak is ons door de goddelijke voorzienigheid
opgelegd, aldus Moller. Hij vindt dat artikel 177 deze taak in de weg staat.
De preventieve bepaling van artikel 177 belet een gehele klasse van mensen
die niets anders willen doen dan in Indie diepere ethische begrippen brengen,
zich daar vrijwillig te vestigen. Er moet van die mens en van tevoren kunnen
worden aangetoond dat zij niet gevaarlijk zijn voor orde en rust willen zij
naar Indie kunnen gaan om zich daar te vestigen. Volgens Moller kan
gevaarlijk voor orde niets anders betekenen dan gevaarlijk voor
staatsrechtelijke en wettelijke orde, en dat wil zeggen dat die mensen in
feite voor revolutionair worden aangezien. Als we dan tevens in ogenschouw
nemen dat revolutionairen gerust naar Indie kunnen gaan om daar hun leer-
stellingen te verkondigen, dat zij dus niet van tevoren zoals missionarissen

139 Zie onder andere: P.l. Dud, Het jongste verIeden III, Assen 1949, p. 339-342.
140 BijJ. A Hand. II 1926-1927, 2 or. 4, p. 25.
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geweerd kunnen worden maar dat tegen hen pas repressief wordt opgetreden
als het dikwijis te Iaat is, dan kan men zich in aIle ernst afvragen of artikel
177 weI mag blijven voortbestaan. Het is verwerpelijk dat mensen op wie
tach krachtens hun ambt en kiasse nooit verdenking kan rusten, Indie niet
mogen binnenkomen tenzij eerst is gebleken dat zij niet gevaarlijk zijn voor
orde en rust. Moller noemt dit een 'staatsrechtelijk monstrum' en acht het
de taak van een goede regering om een dergelijk monstrum weg te nemen.
De regering mag zich er niet op beroepen dat zij een extra parlementair
kabinet is en dat dit een politieke kwestie is. Het behoort tot de taak van
elke regering om een dergelijke onzinnigheid te verwijderen. Naast het
bestaan van artikell77 vindt Moller ook de toepassing ervan verwerpelijk.
Volgens hem bepaalt de 'Nota van punten van 1847', die door minister
Van Son indertijd ais mededeling of verkiaring van de regering aan de
pauselijke zaakgelastigde is overlegd en volgens de regering van 1913 nog
altijd geldt, dat er geen sprake kan zijn van preventief toezicht op een
kiasse, een ambt of een bediening. In tegenstelling tot hetgeen plaatsvindt
bij de toepassing van artikel 177 mag het preventieve toezicht aileen gaan
over de vraag of bepaalde personen die aan de Gouverneur-Generaal zijn
voorgedragen, gevaarlijk zouden kunnen zijn voor orde en rust en niet over
de vraag of het verkondigen van het christendom op een bepaalde standplaats
of in een zeker gebied gevaarlijk zou kunnen zijn voor orde en rust. Moller
valt vervolgens het door de minister in de memorie van antwoord genoemde
argument voor de toepassing, namelijk het voorkomen van dubbele zending,
aan. Hij acht dit argument rechtstreeks in strijd met de letter en de geest
van artikel 177 en vindt het ongeoorloofd om op grond van het motief van
dubbele zending toelating te weigeren aan een missie of zending die hierom
vraagt. Moller dringt er bij de minister op aan in overleg met Indie een
einde te maken aan de onrechtmatige toepassing van artikel 177.141

De sociaal-democraat Vliegen laat zich in zijn betoog zeer kort over
de kwestie uit. Hij is van mening dat men de propaganda welke de zending
wil voeren geenszins moet belemmeren. De aigemene gedragslijn moet zijn
zoveel mogelijk vrijheid van denken, van schrijven, van spreken en ook
van organisatie. Of deze sociaal-democraat hiermee artikel 177 van de
Indische Staatsregeling verwerpt is niet uit zijn woorden op te maken.'?

Ook Tweede-Kamerlid Van Boetzelaer van Dubbeidam laat zich,
gesteund door zijn christelijk-historische partijgenoot De Visser,':" niet

141 Hand. II 1926-1927, p. 1287-1290, 1314, 1315, 1333, 1334.
142 Hand. II 1926-1927, p. 1318.
143 Hand. II 1926-1927, p. 1334, 1335.
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echt duidelijk uit over de visie van zijn partij op eventuele principiele
wijzigingenvan artikel 177. Van Boetzelaer van Dubbeldam zegt wel de
dubbele zending te vrezen omdat hierdoor het prestige van het christendom
tegenover de inlandse bevolking wordt neergehaald. Hij acht het wenselijk
dat dubbele zending wordt voorkomen en geeft hiermee aan dat artikel 177
hem op dit punt weI aanstaat. 144

De minister van Kolonien Koningsberger, wenst in de Tweede Kamer
niet uitgebreid op artikel 177 van de Indische Staatsregeling en de toepassing
ervan in te gaan. Het artikel valt volgens de minister buiten de sfeer waarin
dit kabinet zich beweegt. Bovendien is artikel 177 nooit anders toegepast
dan daar waar werkelijk de kans bestond dat door niet-toepassing een
verstoring van orde en rust plaats zou kunnen hebben. Hij voegt hieraan
toe dat hij zich zeer goed kan voorstellen dat ook dubbele zending een
dergelijke verstoring in het leven zou kunnen roepen. Wanneer bij de han-
tering van het artikel een beroep wordt gedaan op het gevaar voor dubbele
zending impliceert dit een beroep op de mogelijkbeid van verstoring van
orde en rust door die dubbele zending. Intussen is de minister ervan over-
tuigd dat deze discussie in het parlement tot gevolg zal hebben dat in Indie
de grootst mogelijke voorzichtigheid en behoedzaamheid in acht zal worden
genomen bij het hanteren van het artikel. 145

In de Eerste Kamer is het vooral Blomjous van de Rooms Katholieke
Staatspartij die zich uitlaat over artikel177 van de Indische Staatsregeling.
Blomjous acht de strekking van artikel 177 in absolute strijd met de
bevoegdheden van de staat. Staat en kerk zijn twee van elkaar onathanke-
lijke, volmaakte maatschappijen waarbij de staat in zuiver materiele
vraagstukken de invloed van de kerk niet behoeft te gedogen en de kerk
het recht heeft de bemoeienis van de staat in godsdienstige vraagstukken
af te wijzen. Waar de vraagstukken in elkaar grijpen is het oordeel van
de kerk overwegend want de godsdienstige zedelijke belangen gaan immers
boven de materiele belangen. Bovenstaande leer geldt volgens Blomjous
zowel voor rooms-katholieken als voor protestanten en leidt ertoe dat een
christelijke staat niet het recht heeft te treden in de weg van de kerk die
het bevel van Christus ontvangen heeft: 'Gaat en onderwijst aBe volken'.
Elke staat is verplicht de vrije geloofsprediking toe te laten en de uit die
vrijheid eventueel voortspruitende ordeverstoringen te onderdrukken. Naast
deze opvatting over artikel 177 geeft Blomjous zijn ongenoegen over de
tegenwoordige toepassing van artikel 177 te kennen. Volgens hem gaat de

144 Hand. II 1926-1927, p. 1329, 1330.
145 Hand. II 1926-1927, p. 1327, 1335, 1336.
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interpretatie van het artikel de laatste jaren veel verder dan de tekst toelaat.
De ambtenaarswereld in Indie beschouwt de zogenaamde dubbele zending,
hieronder wordt hoofdzakelijk het werken in een zelfde land van bedienaren
van katholieke en protestantse godsdienst verstaan, als strijdig met artikel
177. Niet alle bestuursambtenaren in Indie die de Gouverneur-Generaal
adviseren zijn de godsdienst, speciaal de christelijke, goedgezind. Het is
voor protestanten en rooms-katholieken grievend en onredelijk dat de
toelating van de prediking van de goddelijke openbaring tens lotte athankelijk
wordt gesteld van de adviezen van personen die voor een groot deel atheist
zijn en vaak vijandig staan tegenover elke positieve godsdienst. Blomjous
doet een beroep op de regering in Indie en de regering in Nederland, op
de Gouverneur-Generaal en op de minister van Kolonien om bij de
toepassing van artikel 177 over te gaan tot een ruimere uitlegging van dit
artikel. Hierbij stelt hij dat indien de regering aangeeft door te willen gaan
op de weg van belemmering van het christelijk zendingswerk, hij zal
weigeren zijn stem aan de begroting te geven.!"

Minister Koningsberger reageert hierop door te stellen dat hij gaarne
bereid is mee te werken aan een toepassing van artikel 177 die zo weinig
mogelijk bezwaren oplevert voor werkelijk goedgezinden. Nietternin zal
het artikel moe ten blijven bestaan om die lieden te kunnen weren die
toelating vragen op grond van het verkondigen van deze of gene leer maar
in werkelijkheid geheel andere doeleinden nastreven. De minister blijft erbij
dat de dubbele zending aanleiding kan geven tot plaatselijke verstoring van
orde en rust. In gebieden waar het christendom nog zo goed als onbekend
is moet men met dubbele zending zeer voorzichtig zijn. Evengoed als er
lieden zijn die toelating vragen en die niet verdienen, zijn er onder de
toegelatenen ook weI eens personen die niet volmaakt zijn en dan kan het
bestaan van dubbele zending aanleiding geven tot een 'modus operandi'
in het verkrijgen van bekeerlingen, hetgeen voor de godsdienst in het
algemeen niet bevorderlijk is.147

De reactie van de minister is voor Blomjous een reden om zijn stem
dit jaar nog aan de begroting te geven. Hij durft echter te beweren dat indien
de berichten uit Indie betreffende artikel 177 gedurende het komende jaar
niet meer bevredigend zullen luiden dan nu, veel rooms-katholieke stemmen
tegen de begroting van het volgende jaar zullen worden uitgebracht. 148

146 Hand. 11926-1927, p. 786-788.
147 Hand. I 1926-1927, p. 810, 811.
148 Hand. I 1926-1927, p. 811.
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In december 1927 en in mei 1928 komt opnieuw artikel 177 van de
Indische Staatsregeling in respectievelijk de Tweede en Eerste Kamer aan
de orde tijdens de behandeling van de wetsontwerpen tot vaststelling van
de begroting van Nederlands- Indie voor 1928. In de Tweede Kamer levert
dit weinig nieuwe gezichtspunten op, 149 terwijl in de Eerste Kamer vooral
de roorns-katholiek Blomjous over de kwestie van artikel 177 weer het
hoogste woord voert. Blomjous zegt te hebben nagegaan welke wijzigingen
er in het afgelopen jaar ten opzichte van dit vraagstuk in het regeringsbeleid
hebben plaats gevonden en constateert met voldoening dat de tot nu toe
gevolgde theorie is verlaten. De regering in Nederlands-Indie heeft haar
standpunt aangaande toepassing van artikel 177 herzien en erkend dat het
feit dat protestantse godsdiensleraren aanwezig zijn geen voldoende reden
is om toe stemming tot vestiging aan katholieke missionarissen te weigeren.
Toch is Blomjous pas echt tevreden als de ondergeschikte ambtenaarswereld
de ongegronde en vaak kleinzielige vrees voor de katholieke missionariss
en zijn werk hebben atgelegd.!"

Tijdens de behandeling van de wetsontwerpen tot vasts telling van de
begroting voor Nederlands-Indie voor 1929, in december 1928, is artikel
177 nogmaals onderwerp van discussie. Het Tweede- Kamerlid dat zich als
eerste over dit artikel buigt is de antirevolutionair Bijleveld. Hij vindt dat
artikel 177 in zijn tegenwoordige redactie moet verdwijnen. Hoewel
Bijleveld gekant is tegen dubbele zending omdat daardoor het geestelijk
leven van de bevolking in grote verwarring wordt gebracht, stelt hij dat
de prediking van het Evangelie voor alle kerken absoluut en onvoorwaarde-
lijk vrij moet zijn. De overheid heeft van deze vrijheid af te blijven en zou
alleen in mogen grijpen als er waarlijk verstoring van orde dreigt en dit
betekent voor Bijleveld dat met repressief optreden moet worden vol-
staan.!" Ook de rooms-katholiek Moller vraagt volkomen vrijheid voor
de kerken om het christendom overal te brengen, al vindt dit kamerlid
dubbele zending geen probleem. De vrijheid om het Evangelie te brengen
brengt immers de vrijheid van dubbe1e zending met zich.l?

Het rooms-katholieke Tweede-Kamerlid Feber stelt zich in zijn betoog
op het standpunt van het program van de Rooms-Katholiek Staatspartij voor
1929, waarin opheffing wordt gevraagd van de belemmering van de vrijheid
van godsdienstuitoefening neergelegd in artikel 177. Hoewel dit kamerlid
artikel 177 het liefst ziet verdwijnen, legt hij zich bij het feit dat dit artikel

149 Hand. II 1927-1928, p. 1110, 1174, 1182, 1190-1192, 1238, 1245, 1246, 1250.
150 Hand. II 1927-1928, p. 831-833.
151 Hand. II 1928-1929, p. 1126.
152 Hand. II 1928-1929, p. 1127.

167



Hoofdstuk 5

bestaat neer en ijvert hij voor een zo loyaal en objectief mogelijke toepassing
van het artikel.!"

Het christelijk -historische kamerlid Van Boetzelaer van Dubbeldam laat
opnieuw in 1928, evenals in 1926, zijn vrees blijken voor de dubbele
zending. Hij acht het onjuist dat de Indische regering thans bij toepassing
van artikel 177 alleen gevaar voor verstoring van orde en rust ais criterium
bij de beoordeling tot toelating hanteert. Van Boetzelaer van Dubbeldam
noemt dit zuivere willekeur want uit het artikel va It dit criterium niet af
te leiden. Hantering van dit criterium impliceert volgens hem echter niet
dat voortaan de regering niets meer te maken heeft met de bezwaren van
de dubbele zending. De Indische regering lean weI degelijk voor de toekomst
krachtens dit artikel dubbele zending hier en daar blijven verhinderen met
het oog op gevaar voor orde en rust. Overigens vindt hij het niet juist dat
de erkenning van de bevoegdheid van de regering om ten aanzien van de
propaganda van de christelijke godsdienst enig preventief toezicht uit te
oefenen en aldus regelend op te treden, gelijk wordt gesteld met het aan
banden willen leggen van de vrije prediking van het Evangelie. Op dit punt
is Van Boetzelaer van Dubbeldam het geheel oneens met Bijleveld en
MoIler. 154

Op 20 december 1928 stelt de rooms-katholiek Arts tens lotte de kamer
een motie voor waarin gesteld wordt:

'dat zoo spoedig mogelijk, onder de noodig blijkende waarborgen tegen
verstoring van de orde vervalle het voorschrift van art. 177 der wet op de
Staatsinrichting van Nederlandsch-Indie, krachtens hetwelke Christen-leeraars,
priesters en zendelingen voor het verrichten van hun dienstwerk ineenig bepaald
gedeelte van Nederlandsch-Indie zich vooraf moeten voorzien van een bijzondere
toelating door of narnens den Gouverneur-Generaal te verleenen (... )'155

Arts, die overigens niet tot de Rooms Katholieke Staatspartij behoort maar
tot de Rooms Katholieke Volkspartij, vindt het niet aanvaardbaar dat de
missionarissen, die verheven werk doen dat niet tot het aangenaamste be-
hoort en dat zeer veel opofferingen eist, wanneer zij hun beginselen in Indie
willen propageren eerst bij de Gouvemeur-Generaal aan moeten bell en om
permissie te vragen. Hij noemt het bestaan van deze bepaling vernederend
en acht de tijd gekomen om een eind aan dit bestaan te maken. 156

153 Hand. II 1928-1929, p. 113l.
154 Hand. II 1928-1929, p. 1171, 1172.
155 Hand. II 1928-1929, p. 1220, 1266.
156 Hand. II 1928-1929, p. 1220.
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Minister Koningsberger meent aanneming van de motie te moeten ontra-
den. In Indie is op dit gebied nu een zekere rust ingetreden en de motie
zal weinig anders doen dan schadelijk op de verkregen toestand inwerken.
Bovendien is de minister een voorstander van preventie zolang verstoring
van orde en rust niet mag worden uitgesloten. Men kan onder andere met
artikel 177 verstoring van orde en rust voorkomen, terwijl wanneer die
verstoring eenmaal is ingetreden het veel moeilijker zal zijn om het gebeurde
weer ongedaan te maken. Overigens is de minister van mening dat de motie
zich beweegt op een terrein waarvan het kabinet steeds heeft verklaard dat
het buiten zijn sfeer ligt. De regering wenst haar gedragslijn in dezen niet
te verlaten.!" Een groot deel van de kamer, namelijk 56 van de 83
aanwezigen, stemt met verwerping van de motie in. Nolens van de Rooms-
Katholieke Staatspartij zegt tegen de motie te stemmen omdat hij altijd tegen
moties zonder praktische betekenis stemt. De antirevolutionair Heemskerk
stemt met z'n partijgenoten tegen de motie omdat de motie geen waarde
heeft nu men weet dat van dit kabinet geen voorstel in de zin van de motie
valt te verwachten. Kamerlid Feber verklaart namens de Rooms Katholieke
Staatspartij, dat deze partij haar stern onthoudt aan de motie-Arts in het
vertrouwen dat in het vervolg artikel 177 loyaal zal worden toegepast en
zich voorbehoudend om op het door de partij te bepalen tijdstip terzake
van de aan de missie toekomende vrijheid, handelend op te treden. Naar
de mening van de liberale partij van kamerlid Van Gijn behelst de motie
slechts een vage wens en is het aannemen ervan niet nuttig. Kersten en
Zandt van de Staatkundig Gereformeerde Partij achten aanneming van de
motie in flagrante strijd met de roeping van de overheid, zoals die in artikel
36 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis is omschreven en verwachten dat
bij de intrekking van artikel 177 de protestantse zending in gevaar wordt
gebracht. De sociaal-democraten stemmen voor de motie. Namens zijn
fractie stelt de sociaal-democraat Cramer dat de sociaal-democraten zich
in beginsel met de motie kunnen verenigen omdat zij principiele voor-
standers zijn van geestelijke vrijheid en vrijheid van godsdienst. WeI achten
de sociaal-democraten de wijze waarop hetgeen in de motie wordt gevraagd
tezijnertijd zal worden uitgewerkt in een wetsontwerp, van groot belang.
Met de sociaal-democraten stemmen de vrijzinnig-democraten eveneens
voor de motie.!"

In 1930 is de discussie rond artikel 177 nog niet verstomd. Opnieuw
wordt in de Tweede Kamer de toepassing van het artikel naar voren gebracht

157 Hand. II 1928-1929, p. 1246.
158 Hand. II 1928-1929, p. 1266, 1267.
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en dit keer door kamerlid Lingbeek van de Hervormde Staatspartij. Hij
vindt dat het artikel steeds ruimer wordt toegepast naar de kant van de
rooms-katholieke missionarissen en niet naar de kant van de protestantse
zending. De tijd schijnt gekomen te zijn dat de protestanten op hun beurt
een klaaglied over toepassing van artikel 177 aan zullen moeten gaan hef-
fen.!" Kamerlid Kersten doet een beroep op de regering om te zorgen
voor strengere toepassing van het artikel omdat het gevaar dreigt dat de
protestantse zending door Rome meer en meer zal worden verwoest. 160

Minister De Graaff van Kolonien antwoordt beide heren met de opmerking,
dat artikel 177 de voorziening geeft dat toelating van geestelijken en
zendelingen kan worden geweigerd wanneer uit een oogpunt van overheids-
zorg schadelijke gevolgen worden gevreesd. Een stelsel van afbakening
van arbeidsvelden van rooms-katholieke of protestantse zending ligt niet
in de bewoordingen van artikel 177.161

In de jaren die volgen blijft zo nu en dan de toelating van missie en
zending in Indie aan de orde komen in de Tweede Kamer. In 1933 toont
Van Boetzelaer van Dubbeldam van de christelijk-historische fractie zich
ontevreden over toepassing van artikel 177 en met name over het feit dat
alleen aan het criterium van orde en rust wordt getoetst.'? In 1934,
opnieuw tijdens de behandeling van de begroting voor Nederlands-Indie,
is het de roorns-katholiek Feber die artikel 177 ter sprake brengt naar aanlei-
ding van berichten in de pers dat op Bali residerende bestuursambtenaren
aan hoofden van de bevolking beloofd zouden hebben er voor te zorgen
dat hun onderhorigen geen christen worden en naar aanleiding van het debat
in de Volksraad over de toelating van missie en zending op Bali. Hij
verkondigt dat de rooms-katholieken de directe propaganda voor het
christendom allerminst tot de taak van de overheid rekenen maar daarentegen
het vrijlaten van de propaganda met inachtneming van orde en rust wel
tot die taak rekenen. Om concreet te zijn wensen de rooms-katholieken
dat de Indische overheid objectieve toepassing van artikel 177 betracht nu
dat artikel er eenmaal is. De overheid heeft niet de taak om christelijke
propaganda te weren daar waar het met het oog op orde en rust niet
noodzakelijk is. De rooms-katholieken willen hiermee betwisten dat de
overheid het recht heeft om een inlander of inlandse bevolkingsgroep die
christen wenst te worden, dit te beletren.!" Minister Colijn van Kolonien
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is het met kamerlid Feber eens dat artikel 177 niet toepasselijk geacht mag
worden ter bescherming van een bepaald cultuurcomplex. Voorts zegt de
minister niet op de hoogte te zijn van de beloften van bestuursambtenaren
aan hoofden van de bevolking. Hij wenst hier dan ook niet uitgebreid op
in te gaan, maar geeft weI aan dat indien een ambtenaar de overtuiging
heeft dat het brengen van het Evangelie onder de bevolking moet worden
afgekeurd, hij zich moet wenden tot de autoriteiten en niet tot de hoofden
van de bevolking of de bevolking zelf. Colijn geeft als zijn persoonlijke
mening dat de staat de grens van zijn macht overschrijdt wanneer hij artikel
177 toepast. Hij meent dat de overheid niet het recht moet hebben dat haar
bij artikel 177 wordt toegekend. Hij erkent echter dat onder de huidige
politieke omstandigheden er voor hem zeker geen aanleiding is om dit punt
naar voren te brengen.!" Een jaar later is Colijn van mening dat het
vraagstuk van artikell77 bezig is zich langzamerhand vanzelf op te lossen.
In ieder gebied, ook wanneer het niet officieel voor de zending is
opengesteld volgens artikel 177, komen bedienaren van verschillende
godsdiensten binnen onder andere door het feit dat lidmaten van een
bepaalde gezindte of kerk zich overal kunnen vestigen en de verzorging
van eigen lidmaten vrijgelaten moet worden. Niet aIleenkunnen bedienaren
van verschiIlende godsdiensten hun lidmaten bezoeken, zij mogen ook
overgaan tot de verkoop van bijvoorbeeld christelijke lectuur terwijl
vanzelfsprekend ook de lidmaten zelf in hun omgeving mogen spreken.
Aldus is volgens Colijn de urgentie van een herziening van artikel 177 niet
zo groot als men zou kunnen verwachten. Colijn blijft weI bij zijn eerder
ingenomen standpunt dat hij als antirevolutionair zich niet met de geest
van artikel 177 kan verenigen. Van antirevolutionaire zijde is altijd het
standpunt ingenomen dat de overheid niet het recht heeft om de kerk van
Christus te verhinderen het Evangelie te verkondigen, daar zij de roeping
heeft dit Evangelie te brengen. Hij voegt hier voor de duidelijkheid weI
aan toe dat hij echter geen missie en zending wil wanneer er achter iedere
zendeling een compagnie soldaten zou moeten staan. Tevens is de minister
van Kolonien de mening toegedaan dat absolute vrijheid van zending er
nooit zal kunnen zijn. De overheid heeft immers ook de plicht om voor
orde en rust te waken. Wanneer de overheid er op goede gronden van
overtuigd is dat op een gegeven ogenblik ten gevolge van missie of zending
oproer in een bepaalde streek zou ontstaan, moet zij dit voorkomen.l"
Op 31 maart 1937 zegt minister Colijn Eerste-Kamerlid Janssen toe dat
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wanneer op een gegeven moment de kans gunstig schijnt de minister de
gelegenheid niet zal verzuimen om intrekking van artikel 177 voor te stellen.
Doordat in veel gebieden bedienaren van verschillende godsdiensten al
aanwezig zijn zonder met artikel 177 van doen te hebben door het recht
op verzorging van lidmaten, wordt artikell77 door steeds meer kamerleden
morsdood geacht en is een meerderheid om tot intrekking van het artikel
te besluiten volgens Colijn aanwezig.l" Toch komt er voor de oorlog
uitbreekt geen voorstel tot wijziging of intrekking van artikel177 tot stand,
oak niet na herhaalde verzoeken hiertoe vanuit de Tweede"? en Eerste
Kamer.l" Minister Welter van Kolonien geeft in 1940 te kennen dat in
het dan reeds bij de Volksraad aanhangig gemaakte ontwerp tot herziening
van de Indische Staatsregeling geen voorstel met betrekking tot artikel 177
is opgenomen, omdat dit ontwerp geen voorstellen bevat van principiele
staatkundige betekenis. Artikel 177 blijft zoals het is en minister Welter
wenst pas een gedachtenwisseling hierover als een concreet voorstel ten
aanzien van artikel 177 zal worden voorgelegd."?

De rooms-katholieke kamerleden zijn ten aanzien van artikel 177 van de
Indische Staatsregeling erg duidelijk: het is naar hun idee een 'staats-
rechtelijk monstrum'. Zowel het bestaan als de toepassing van het artikel
zijn verwerpelijk, onder meer omdat dit artikel en zijn toepassing de taak
om de bevolking van Nederlands-Indie 'diepere ethische begrippen' te bren-
gen, een taak door de goddelijke voorzienigheid opgelegd, in de weg staat
en omdat er geen preventief toezicht mag plaatsvinden ten aanzien van het
verkondigen van het christendom, zelfs niet met een beroep op gevaar voor
orde en rust. Bovendien heeft een christelijke staat niet het recht te treden
in de weg van de kerk die het bevel van Christus ontvangen heeft: 'Gaat
en onderwijst aIle volken'. De vrije geloofsprediking moet worden toegelaten
en de uit die vrijheid eventueel voortkomende ordeverstoringen worden
onderdrukt. Dubbele zending vinden zij geen probleem. In december 1928
verwijzen zij wat deze materie betreft naar het program van de Rooms-
Katholieke Staatspartij voor 1929, waarin opheffmg van de belemmering
van de vrijheid van godsdienstuitoefening neergelegd in artikel 177 wordt
gevraagd.
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Ondanks hun bezwaren tegen dubbele zending zijn ook de antirevolutio-
nairen in het parlement van mening dat de prediking van het Evangelie voor
aile kerken absoluut en onvoorwaardelijk vrij moet zijn. De overheid mag
aileen ingrijpen als er waarlijk verstoring van orde dreigt, hetgeen voor
de antirevolutionair Briet betekent dat hier met repressief optreden moet
worden volstaan. De overheid heeft niet het recht dat haar met artikel 177
wordt toegekend, zij heeft niet het recht de kerk van Christus te verhinderen
het Evangelie te verkondigen.

De christelijk-historische kamerleden zien dit anders. Zij verdedigen
artikel 177 omdat biermee met het oog op gevaar voor orde en rust dubbele
zending kan worden verhinderd. Zij bestrijden dat zij, met de erkenning
van de bevoegdheid van de regering om ten aanzien van propaganda van
de christelijke godsdienst preventief toezicht uit te oefenen, de vrije pre-
diking van het Evangelie aan banden willen leggen.

De staatkundig-gereformeerden noemen intrekking van artikel 177 in
strijd met de roeping van de overheid zoals die in artikel 36 van de Ne-
derlandse Geloofsbelijdenis te vinden is en vrezen dat met het verdwijnen
van dit artikel de protestantse zending in gevaar komt.

§ 8 Wetgeving voor radio-omroep

Met de indiening van het Wetsontwerp tot aanvulling en wijziging van de
Telegraaf- en Telefoonwet 1904 (Stb. 7) op 9 juni 1927, doet de regering
een poging de eerste wettelijke regeling van de omroep tot stand te bren-
gen.F" In het voorlopig verslag wordt door een aantal kamerleden een
bezwaar geuit tegen de regeling dat bij algemene maatregel van bestuur
regels zullen worden gesteld omtrent de inhoud van de gedachtenuiting via
de radio en de controle van de regering daarop. Volgens deze leden zal
dit in ons volksleven een nieuw en in 't geheel niet onschuldig element doen
intreden dat niet strookt met het beginsel van vrije meningsuiting dat aan
onze constitutie ten grondslag ligt. De controle op deze vonn van menings-
uiting behoort vol gens deze leden geregeld te worden in de wet en in geval
van geschil behoort de beslissing te berusten bij een van de regering
onafhankelijk orgaan.!" Nadat de bij de nota van wijziging'" aange-
brachte veranderingen in het wetsontwerp zijn doorgevoerd stelt het
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wetsontwerp dat bij algemene maatregel van bestuur onder andere bepalingen
kunnen worden gesteld:

'ten aanzien van den inhoud van en de controle op hetgeen door middel van
de inrichtingen wordt uitgezonden, alsmede ten aanzien van de beschikking
over hetgeen met de inrichtingen wordt opgevangen, een en ander ter
bescherming van de rechten van derden en ter voorkoming van gevaar voor
de veiligheid van de Staat, de openbare orde of de goede zeden (... )' 173

In de memorie van antwoord geeft de regering hierbij aan dat regeling bij
een algemene maatregel van bestuur als een tussenfase is te beschouwen.
De algemene maatregel van bestuur moet gezien worden als een voorloper
van een meer defmitieve regeling in de wet. De regeling van de materie
bij algemene maatregel van bestuur, biedt de gelegenheid zonder enige
belemmering van de verdere ontwikkeling deze nauwkeurig gade te slaan,
te dienen en te leiden door herziening en aanpassing van de regeling. De
regering merkt vervolgens in de memorie van antwoord op, dat wat de
controle op de uitzendingen betreft, de regering alleen wenst dat de regeling
van de bevoegdheden op dit punt aan de regering worden verleend. De
uitoefening van de controle zelf zal moeten toevallen aan een in het leven
te roepen cornmissie die door haar samenstelling een waarborg zal geven
dat de verschillende stromingen op politiek en godsdienstig gebied ten volle
tot uiting zullen komen. Het is de bedoeling dat in de bovengenoemde op
het nieuwe artikel 3ter van de Telegraaf- en Telefoonwet steunende
algemene maatregel van bestuur, bepalingen worden opgenomen omtrent
zetel, samenstelling, taak en werkwijze van deze commissie.!"

Op 23 en 24 februari 1928 komt het wetsontwerp in de Tweede Kamer
aan de orde. Het is allereerst de sociaal-democraat Van den Bergh die zijn
mening over het regeringsvoorstel geeft. Nadat dit kamerlid zich goedkeu-
rend uitlaat over het vastleggen van de materie in een algemene maatregel
van bestuur laat hij de kamer weten dat volgens hem het belangrijkste
vraagstuk dat zich bij bespreking van het wetsontwerp voordoet is, de
tegenstelling vrije meningsuiting en de zogenaamde neutraliteit. Met volle
overtuiging juicht Van den Bergh toe dat in Nederland door het kunnen
bestaan van verschillende omroepverenigingen ieder die op godsdienstig,
politiek of maatschappelijk gebied iets tot zijn medeburgers te zeggen heeft,
dit per radio zal kunnen doen, ook indien niet allen met zijn mening kunnen
instemmen. Uitsluiting van politieke, maatschappelijke of godsdienstige
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beschouwingen op de radio lijkt hem volkomen onhoudbaar. De radio moet
beschikbaar zijn voor ieder die ernstige meningen op welk gebied ook, ter
kennis van medeburgers wil brengen. Men hindert hier niemand mee,
immers wie het niet horen wil kan zijn toes tel uitzetten. Van den Bergh
zegt hiermee duidelijk te kiezen voor de vrije meningsuiting en niet voor
de zogenaamde neutraliteit waarbij een omroep een zogenaamd neutraal
program brengt. Hij meent dat onder het mom van neutraliteit een libera-
listisch-conservatieve omroep zal ontstaan, waarin de werkgeversbelangen
de toon aan zullen geven. Het spijt Van den Bergh dan ook dat de minister
inzake de omroep naar Indie vrijwel het monopolie wil geven aan een zoge-
naamde neutrale Philips-combinatie. Indien dit voomemen tot uitvoering
komt zal deze combinatie onder de schijn van neutraliteit bepalen wie zijn
opvattingen in Indie zal verbreiden. De vrije uitzending naar Indie wordt
op deze manier niet gewaarborgd en dit is naar de mening van Van den
Bergh principieel onjuist. Hij hoopt dat de minister zijn standpunt ten
opzichte van Indie zal herzien om ook daar het beginsel van vrije
meningsuiting te handhaven.!"

De volgende spreker in de Tweede Kamer is de antirevolutionair Van
Dijk. Hij is de mening toegedaan dat er geen neutraliteit bestaat, dat het
bestaan van een nationale omroep die slechts uitzendt hetgeen neutraal wordt
genoemd ondenkbaar is. Elke gedachtengang wordt immers beheerst door
een levens- en wereldbeschouwing. Van Dijk noemt hetgeen de naam
neutraliteit draagt niet kleurloos maar eenzijdig en uitgaande van de
ontkenning van het christendom als beheersend element in het culturele
leven. Hij eist het recht van vrije uiting voor de christelijke volksgroepen.
Het gaat er om dat niet de zogenaamde neutraliteit, in wezen de gedachte
van de vrijzinnigheid, zal worden beschouwd als de norm van ons nationale
leven. Hierbij merkt Van Dijk op dat de beweging die vrijheid eist voor
haar culturele uitingen in gebondenheid aan Gods wet, niet gezien mag wor-
den als een politieke beweging. Natuurlijk drukt de christelijke levens- en
wereldbeschouwing op het politieke leven omdat ook in het politieke leven
de allesbeheersende tegenstelling zich openbaart of men zich al dan niet
onderwerpt aan Gods wet. Maar hiermee mogen de christelijke groeperingen
die vrijheid eisen voor hun culturele uitingen niet gezien worden als politieke
bewegingen; zij worden tenslotte niet geleid door politieke overwegingen.
Naar aanleiding van de uitzendingen naar Indie stelt Van Dijk dat hij zich
kan voorstellen dat het uitzenden naar Indie beperking heeft te ondergaan,
bijvoorbeeld in verband met politieke uitzendingen. Hij kan zich evenwel
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totaal niet vinden in het feit dat aan het Philips-concern aIle macht inzake
uitzendingen naar Indie zal worden gegeven. Hij vraagt de minister of deze
bereid is indien bij uitsluiting een zendvergunning aan het Philips-concern
wordt gegeven, voorwaarden te stellen omtrent het beschikbaar komen van
het technisch apparaat voor andere groepen. Hierbij zal het concern geen
enkele controle mogen uitoefenen op de inhoud van de uitzending van deze
andere groepen en zullen de kosten die aan die groepen in rekening worden
gebracht niet zoveel de kostprijs van de exploitatie te boven gaan dat het
voor die groepen onmogelijk zou zijn aan uitzendingen naar Indie deel te
nemen.!"

Evenals Van den Bergh en Van Dijk voelt het christelijk-historische
kamerlid Krijger niets voor een neutrale omroep. Het begrip neutraal is
volgens hem te rekbaar en te vee Iafbankelijk van de persoonlijke opvatting
van degene die over het karakter van een onderwerp of programma zou
moeten beslissen. Hij vindt dat zolang er andere mogelijkbeden openstaan,
we met neutraliteit op het erf van de radio geen genoegen moeten nemen.
Het is onverantwoord om de radio niet te benutten voor de opvoeding van
ons yolk, voor arbeid op het gebied van kerk, godsdienst, wetenschap,
kunst, ontspanning etc., waartoe wij als christenen geroepen zijn. Krijger
toont zich in zijn betoog verontrust over de houding van tal van personen
tegenover de christelijke radiovereniging. De bedoelingen van de voorstan-
ders van de christelijke radiovereniging en de innerlijke beweegredenen
die tot deze christelijke arbeid leiden worden niet begrepen. Dientengevolge
pleit hij voor vastlegging van meer en betere waarborgen in het wetsont-
werp. Hij wenst een regeling waarbij de zendgelegenheid naar evenredigheid
tussen de grote ornroepverenigingen wordt verdeeld. Voorts vindt Krijger
het wenselijk dat er meer waarborgen in de wet worden opgenomen ten
opzichte van de controle op hetgeen wordt uitgezonden. Hij acht het een
bezwaar dat ten aanzien van de inhoud van de bepalingen omtrent de
controle-commissie niets in deze wet wordt vastgelegd. Vooral bepalingen
over de taak en samenstelling van die commissie moe ten in de wet worden
opgenomen, dit vooral om achterstelling van de voorstanders van de
christelijke radio-omroep te voorkomen.!"

Karnerlid Suring van de Rooms-Katholieke Staatspartij is het niet geheel
eens met de omschrijving in het wetsontwerp van het preventieve toezicht
op hetgeen wordt uitgezonden en op hetgeen door ontvangtoestellen wordt
opgenomen. Het bezwaar van de door de regering gehanteerde omschrijving

176 Hand. II 1927-1928, p. 1443-1448.
177 Hand. II 1927-1928, p. 1449-1453.

176



De periode 1917-1940

is dat niet aIleen rechten van derden beschermd gaan worden daar waar
men seinen gaat opvangen en mededelingen gaat gebruiken die klaarblijkelijk
voor anderen bestemd zijn, maar dat rechten van derden ook beschermd
gaan worden bij hetgeen wordt uitgezonden. Dit betekent dat ter bescher-
ming van de rechten van derden een algemene maatregel van bestuur kan
worden uitgevaardigd op grond waarvan omroepverenigingen verboden
zal worden voor de rnicrofoon propaganda te maken voor het eigen instituut.
Suring vindt dat preventief toezicht ter bescherming van de rechten van
derden beperkt moet worden tot hetgeen door ontvangtoestellen wordt opge-
nomen en het gebruik daarvan. Het treffen van preventieve maatregelen
op de uitzending kan dan alleen nog plaatsvinden ter voorkoming van gevaar
voor de veiligheid van de staat, de openbare orde of de goede zeden en
niet tot bescherming van de rechten van derden. Suring dient hiertoe een
amendement in.!" overigens zoals later blijkt met succes. 179 Over de
uitzendingen naar Indie merkt Suring op dat de katholieken niet wens en
te staan onder de suprematie van het Philips-concern. De katholieken eisen
een evenredig deel van de beschikbare zendtijd zonder daarbij van iemand
afhankelijk te zijn. ISO

De minister van Waterstaat Van der Vegte, onder wie radio-omroep
in deze tijd ressorteert op grond van de nauwe betrekking die tussen de
PTT en de radio-omroep bestaat, blijft erbij dat de zender naar Indie voorlo-
pig onder leiding moet staan van het Philips-concern. Het Philips-concern
heeft door als eerste verbinding met Indie te krijgen een moreel recht om
te beginnen met radio-uitzendingen naar Indie, Hierbij zal de zender voor
een behoorlijk deel voor het doel van de uitzender worden benut en zal
de tijd die over is ten bate moeten komen van de verschillende omroeporga-
nisaties. De minister van Waterstaat geeft aan dat politiek en politieke
propaganda niet via de radio naar Indie uitgezonden mogen worden. Het
is de minister van Kolonien die dit heeft bepaald en de minister van Water-
staat heeft zich bier volgens Van der Vegte bij neer te leggen, hetgeen hij
vanzelfsprekend doet. WeI vindt de minister dat de uitzendingen die de
omroeporganisaties naar Indie gaan verrichten niet onder controle van het
Philips-concern mogen komen te staan. Integendeel er moet vrij uitgezonden
kunnen worden door de ornroeporganisaties. Het amendement-Suring kan
de goedkeuring van de minister niet echt wegdragen. De minister vindt
dat de rechten van derden ook bij uitzending moeten worden beschermd.
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Met name denkt hij hierbij aan de bescberming van auteursrechten die
geschonden kunnen worden bij onrechtmatige uitzending. Bovendien acht
Van der Vegte het in verband met de internationale regelingen wenselijk
dat de Nederlandse wet de bevoegdheid verleent om ook de uitzending te
betrekken in de mogelijkheid tot bescherming van de rechten van der-
den.!"

Ondanks de mening van de minister wordt het amendement -Suring door
toedoen van de kamer in het wetsontwerp opgenomen: Het wetsontwerp
zelf wordt vervolgens zonder hoofdelijke stemming aangenomen.!"

In de Eerste Kamer vindt naar aanleiding van het wetsontwerp een zeer
korte beraadslaging plaats.!" Het is Heerkens Thijssen die namens de
Rooms-Katholieke Staatspartij klaagt over de verdeling van de zenduren
op de Indische zender. Niet alle zenduren moeten aan een concern worden
toegekend, maar zij moeten worden toegekend aan verschillende richtingen
naar evenredigheid. De minister blijft bij zijn eerder ingenomen standpunt
wat betreft de radio-uitzendingen naar Indie en nadat de beraadslaging wordt
gesloten neemt ook de Eerste Kamer het wetsontwerp zonder hoofdelijke
stemming aan.!" Het wetsontwerp verschijnt als de Wet van den 12den
Mei 1928, houdende aanvulling en wijziging van de Telegraaf- en
Telefoonwet 1904 (Staatsblad no. 7), zooals deze laatstelijk is aangevuld
en gewijzigd bij de wet van den 31sten Mei 1923 (Staatsblad no. 233), in
het Staatsblad.!"

Bij kb van 9 mei 1930186 vindt de vaststelling plaats van het Radiore-
glement. Hierin wordt in artikel 2 gesteld dat omroeporganisaties over
mogen gaan tot het uitzenden van mededelingen van ontspannende,
1eerzame, politieke, esthetische, ethische of religieuze aard. Bovendien kan
door de minister worden toegestaan dat in bepaalde gevallen mededelingen
van zakelijke aard door de omroeporganisaties mogen worden uitgezonden.
De omroeporganisaties zijn voorts verplicht zorg te dragen dat de inhoud
van hetgeen wordt uitgezonden niet in strijd is met de veiligheid van de
staat, de openbare orde of de goede zeden en moeten zich onderwerpen
aan de controle op hetgeen door middel van de inrichting wordt uitgezonden,
zoals deze controle bij wettelijk voorschrift is of zal worden geregeld. De
controle op de inhoud van de programma's wordt overigens niet in het
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Radioreglement zelf geregeld maar door een afzonderlijke algemene
maatregel van bestuur, namelijk door het Radio-controlereglement van 1930
vastgesteld als bijlage bij het kb van 3 juli 1930, houdende wijziging van
artikel 10 van het Radio-reglement en vaststelling van regels ten aanzien
van de controle op de uitzendingen van de radio-omroep.!" Er wordt
in dit reglement bepaald dat de Radio-Omroep-controle commissie wordt
be last met controle op de inhoud van programma's. Deze controle,
uitgeoefend ter voorkoming van gevaar voor de veiligheid van de staat,
de openbare orde of de goede zeden, behelst zowel preventief als repressief
toezicht. Omroeporganisaties moeten voorafprogrammagegevens verstrekken
aan de commissie en indien de commissie het nodig acht kan zij de tekst
van de voorgenomen uitzending opvragen. Aan bezwaren van de commissie
moeten omroeporganisaties tegemoet komen anders kan niet tot uitzending
worden overgegaan. Indien het uitgezondene afwijkt van het toegelaten
programma zonder dat voor deze afwijking goedkeuring is verleend kan
de uitzending worden onderbroken. De repressieve controle bestaat uit het
luisteren naar de uitzendingen en het eventueel opnemen daarvan op
wasrollen.

Niet aIle kamerleden kunnen zich vinden in de preventieve censuur die
de controlecommissie kan uitoefenen. Dit blijkt onder meer uit de behande-
ling van de interpellatie-Albarda.l" De aanleiding tot die interpellatie
is het verbod van uitzending van redevoeringen, gehouden op een congres
van de SDAP en het NVV. De sprekers op dit congres, waaronder de
sociaal-democraat Albarda, hebben geweigerd hun redevoeringen vooraf
aan de radio-controlecommissie voor te leggen en de commissie besluit
de knop om te draaien als de VARA deze redevoeringen toch uitzendt.
Albarda vindt de hier uitgeoefende censuur volstrekt onterecht. De
bevoegdheid die de controlecommissie heeft om programma's vooraf te
onderzoeken moet met grote tact gebruikt worden. Zo zouden er ernstige
vermoedens hebben moeten bestaan dat de uitzending in strijd zou zijn met
de eisen die de wet stelt, namelijk dat de uitzending geen gevaar oplevert
voor de veiligheid van de staat, de openbare orde of de goede zeden,
voordat de commissie zou mogen overgaan tot het van tevoren keuren van
de inhoud van redevoeringen en voordrachten. De commissie heeft geen
enkele reden gehad om te veronderstellen dat de sprekers op het congres
de veiligheid van de staat, de openbare orde of de goede zeden in gevaar
zouden brengen. De eis van de controlecommissie dat de redevoeringen

187 Stb. 1930, 272.
188 Hand. II 1930-1931, p. 248-269, 392-409.
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van tevoren zouden moeten worden verstrekt, kan dan ook niet anders
worden gezien als een poging tot politieke censuur. Albarda wil van de
mogelijkheid voor de commissie tot preventieve censuur af en dient een
motie in waarin gesteld wordt dat het gewenst is het preventieve toezicht
op de radio-omroep af te schaffen.!" Het spreken voor de radio moet
even vrij zijn als de vrijheid van drukpers en van het woord. Waar artikel
7 van de Grondwet bepaalt dat niemand voorafgaand verlof nodig heeft
am zijn gedachten door mid del van de drukpers te openbaren behoudens
ieders verantwoordelijkheid volgens de wet, daar is een zelfde verantwoorde-
lijkheid voor radiosprekers voldoende. Het is geenszins zo dat op andere
gebieden van meningsuiting het gevaar zoveel geringer is dan op het gebied
van de radio. Albarda vindt alles beter dan de preventieve censuur en vraagt
allereerst afschaffing hiervan zonder wetswijziging en weI door een snelle,
eenvoudige wijziging van de algemene maatregel van bestuur en van het
Radioreglement. Indien wetswijziging onmisbaar is om de preventieve
censuur af te schaffen moeten er tot die wijziging plaatsvindt andere
maatregelen worden getroffen om te voorkomen dat de huidige situatie
voortbestaat. Albarda denkt hierbij aan het overgaan tot het instellen van
een beroepsinstantie wat betreft de beslissingen van de Radio-Omroep-
controle-commissie."?

Minister Reymer van Waterstaat zet in zijn redevoering uiteen dat het
in de wet neergelegde beginsel van preventieve controle voor de radio
gehandhaafd moet blijven. Reymer acht het onjuist om aangaande de eisen
waaraan de controle op de radio-uitzendingen lOU moe ten voldoen, een
beroep te doen op de vrijheid van drukpers, op de vrijheid van vergaderen
of op de bioscoop. Hij meent dat er een groot verschil be staat tussen druk-
pers, bioscoop en vergadering enerzijds en de radio anderzijds, omdat de
radio als middel van gedachtenuiting veel meer gevaren met zich brengt.
De radio treedt de huiselijke kring als het ware onverhoeds binnen terwijl
de bioscoop of vergadering voor iedereen openstaat maar niet de huiselijke
kring direct raakt. De radiospreker treedt naar binnen voordat men gele-
genheid heeft het toes tel uit te schakelen. Ook de pers treedt de huiselijke
kring niet zomaar binnen; meestal maakt men voordat kranten en dergelijke
in huis komen een duidelijke keuze. De minister vindt voorts het gesproken
woord veel doordringender dan het geschrevene en laat meewegen dat het
onmogelijk is om op de radio ieder aan de beurt te laten komen. Het is
de plicht van de overheid om rechten en belangen te beschermen van hen

189 Hand. II 1930-1931, p. 262.
190 Hand. II 1930-1931, p. 248-252, 260-262,407,408.
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die niet in de mogeIijkbeid verkeren om dit zelf te doen. Preventieve censuur
mits oordeeikundig met gematigdheid en met tact toegepast is het enige
middel om de omroep in Nederland in goede banen te leiden. Repressieve
censuur in dezen is feitelijk onmogelijk, meestal kan immers eerst worden
ingegrepen op het tijdstip dat de overtreding reeds voor geheel Nederland
een feit is geworden.'"

De rooms-katholiek Teulings is in navolging van de minister van oordeel
dat opheffing van de radiocensuur niet kan worden bepleit met een beroep
op de drukpersvrijheid. De radio heeft een geheel eigen karakter, het
ongecontroleerde radiowoord vervIiegt en is naderhand moeilijk nauwkeurig
te beoordelen. Door dit eigen karakter is de repressieve controle in de
praktijk moeilijk uit te oefenen. Er zou tijdens de uitzendingen doorlopend
moeten worden geluisterd door controlerende personen en het besluit om
tot afbreken over te gaan moet a la minute met weinig gelegenheid tot
overleg worden genomen. De conclusie van Teulings is dat behoud van
preventieve controle op de radio gewenst en nodig is.I92

Het christelijk-historische kamerlid Krijger stelt voorop dat hij de grootst
mogelijke vrijheid en zo weinig mogelijk beperkingen voor het gebruik
maken van de radio, ais middel voor uiting van gedachten, begeert. Toch
kan Krijger zich niet scharen achter de voorstanders van de motie-Albarda
om preventieve controle af te schaffen. Hij wenst naast zoveel mogelijk
vrijheid ook de zekerheid dat van de vrijheid geen misbruik wordt gemaakt.
De vrijheid mag niet ontaarden in ongebondenheid. Krijger wil zekerheid
dat een vereniging die voor uitzending vergunning nodig heeft van de rege-
ring een overgroot deel van de Iuisteraars niet zal kwetsen met uitzendingen
ais bijvoorbeeld het wekelijks nieuws van Teun de Klepperman, een
zaterdagavonduitzending van de VARA. Krijger zegt met het oog op dit
soort uitzendingen een scherpere preventieve controle en meer coupures
voor te staan. Hij wenst zijn stem aan de motie-Albarda niet te geven. WeI
acht hij preventieve censuur op gedachtenuiting een hoogst ernstige zaak
waarbij voorzichtig te werk moet worden gegaan. Een beroepsinstantie kan
bezwaarlijk worden gemist en Krijger vraagt de minister dan ook om de
ontwikkelingen zo te leiden dat instelling van een beroepsinstantie plaats-
vindt. Naar aanleiding van de stelling van de Iiberaal Boon dat de actieve
politieke strijd in de ether soms zeer ongewenste vormen aanneemt, merkt
Krijger op dat hij onder bepaalde voorwaarden de politiek op de radio wel
wil opofferen. Politiek in de ether is aIleen toelaatbaar te achten indien de

191 Hand. II 1930-1931, p. 252-260.
192 Hand. II 1930-1931, p. 265-268.
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grondbeginselen van de onderscheidene politieke groepen met vermijding
van bestrijding van andere overtuigingen, worden verkondigd. Hij consta-
teert dat we in Nederland op dit moment nog niet zover zijn. Er wordt ruim
gebruik gemaakt van de vrijheid om politieke redevoeringen uit te zenden,
tot ergernis van velen. Hierbij wordt vergeten dat politieke scholing en
voorlichting van het yolk voldoende gewaarborgd is door de vrijheid van
drukpers en vergadering. Het is in het belang van een gezonde ontwikkeling
van de radio-omroep, de vrijheid om politieke redevoeringen uit te zenden
te verbieden of in ieder geval te beperken. De vrijheid om op gezette tijden
politieke redevoeringen uit te zenden die uitsluitend over de hoofdbeginselen
van de partijen handelen, waarbij bestrijding van andere groepen niet
voorkomt en waarbij uitsluitend vanuit de studio wordt uitgezonden, moet
blijven bestaan.""

Ook van antirevolutionaire zijde wordt steun betuigd aan handhaving
van preventieve censuur voor de radio. Kamerlid Van Dijk acht geen rniddel
van gedachtenuiting van zo grote betekenis als die per radio:

'Men grijpt het woord of wordt door het woord gegrepen, zonder tegenspraak,
zonder correctie, zonder nadere verklaring (... ),194

De radio komt daar waar hij soms niet komen moet en doet vaak zijn
werking voordat er gelegenheid bestaat het toestel uit te zetten bijvoorbeeld
omdat er jeugdigen meeluisteren. Preventieve censuur kan hier echt niet
gemist worden. Evenzo vindt Van Dijk het een sympathieke gedachte de
actieve politieke strijd uit de ether te weren. Het gevaar bij uitsluiting van
de politiek uit de ether is echter dat door onjuiste beoordeling ook de
vrijheid op overige terreinen van ons culturele leven worden aangetast.
Het is noodzakelijk dat wordt onderzocht hoe de politiek uit de ether kan
worden geweerd zonder dat de vrije meningsuiting op het terre in van de
wereldbeschouwing wordt ingekort. Van Dijk vraagt of de regering een
zodanig onderzoek zou willen instellen.!"

Minister Reymer zegt uiteindelijk de kamer toe dat hij zal overwegen
of door het instellen van een beroepsinstantie ten aanzien van beslissingen
van de controlecomrnissie een meer voor aIle partijen bevredigende situatie
zal ontstaan en belooft dat hij gegevens over regelingen in het buitenIand

193 Hand. II 1930-1931, p. 394-397.
194 Hand. II 1930-1931, p. 399.
195 Hand. II 1930-1931, p. 399-401.
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met betrekking tot politiek in de ether tezijnertijd de kamer zal doen
toekomen.l"

De motie-Albarda wordt op 31 oktober 1930 met 56 tegen 32 stemmen
verworpen. De leden die met Albarda voor afschaffing van preventieve
censuur stemmen zijn de communisten, de sociaal-democraten en de
vrijzinnig-democraten. De rooms-katholieke, de antirevolutionaire, de
liberale en de christelijk-historische kamerleden wensen voorlopig de
preventieve censuur voor de radio te behouden, dit vooral met het oog op
de uitzendingen van de VARA.197

In de jaren die volgen wordt regelmatig de preventieve censuur voor
de radio door kamerleden onder de aandacht van de minister gebracht. Op
11 juni 1931 is het opnieuw Albarda die zijn ongenoegen over de
preventieve censuur van de controlecommissie kenbaar maakt. Dit keer
ageert de sociaal-democraat in de vorm van schriftelijke kamervragen, tegen
het verbod van uitzending van een redevoering en van orgelmuziek ter
herdenking van de zeven jaar geleden in Italie omgebrachte socialist
Matteotti. Minister Reymer is van mening dat de controlecommissie de
grenzen van haar opdracht niet heeft overschreden. Het geheel van de
passages, waarin de Italiaanse minister-president werd beschuldigd van
moord, heeft in verband met de veiligheid van de staat voor de commissie
genoeg reden opgeleverd om het verbod op te leggen.!" Op 4 november
1931 is het de antirevolutionair Van Dijk die de minister schriftelijk vragen
stelt, zonder overigens duidelijk antwoord te krijgen, over de beslissing
van de controlecommissie om een uitzending van de NCRV gewijd aan
herdenking van de Hervorming, af te breken.!" Waama op 20 april 1933
de liberaal Boon de minister schriftelijk vragen stelt in verband met enige
zinsneden in een door de communist De Visser uitgesproken radiorede.F"

Ook tijdens de begrotingsdebatten voor de PTT wordt door menig
kamerlid de aandacht gevestigd op de preventieve censuur VOOI de radio.
De roep om een beroepsinstantie inzake beslissingen van de controlecommis-
sie en de vraag naar beperking van politiek in de ether worden steeds
luider.?" Tenslotte verklaart minister Reymer op 6 december 1932 dat hij
bereid is tot een zodanige regeling te komen dat de politiek tot op zekere

196 Hand. II 1930-1931, p. 403,409.
197 Hand. II 1930-1931, p. 411,412.
198 Aanh. II 1930-1931, p. 177, 199.
199 Aanh. II 1931-1932, p. 61.
200 Aanh. II 1932-1933, p. 201.
201 Zieonderandere: Hand. II 1931-1932, p. 384, 388, 394, 395, 397,400,404,405, Hand. II

1932-1933, p. 948, 951, 952, 959, 965, 969, 972.
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hoogte voortaan geweerd wordt. 202 In de Eerste Kamer wordt hierop onder
andere gereageerd door het christelijk-historische kamerlid Van der Hoeven.
Hij stelt een groot voorstander te zijn van vrijheid van gedachtenuiting,
maar ziet niet wat de vrijheid van gedachtenuiting met de politiek in de
ether heeft uit te staan. Allereerst niet omdat een eventueel verbod van
politiek in de ether voor alle partijen zal gelden, geen enkele partij zou
dus bevoordeeld of benadeeld worden. Ten tweede heeft de vrijheid van
gedachtenuiting niets met etherpolitiek te maken, omdat het beide heel
andere begrippen zijn. De vrijheid van gedachtenuiting is van geheel andere
aard dan de vrijheid om in iemands huiskamer binnen te dringen met
politieke twisten;

'De vrijheid van drukpers geeft mij evenmin het recht om door de drukpers
tot uiting gebrachte gedachten op de hoeden mijner medeburgers te spe1den. ,203

De verbanning van de politiek uit de ether schaadt volgens Van der Hoeven
de vrije gedachtenuiting geenszins. Met de vrijheid van drukpers en de
vrijheid van vergadering zijn er nog genoeg mogelijkheden om politieke
gedachten vrijelijk te blijven uiten.?" Ook de antirevolutionair Van Citters
en de liberaal Fock juichen toe dat de politiek voor een groot dee I uit de
ether zal gaan verdwijnen. 205 De sociaal-democraat De Zeeuw daarentegen
vindt totale verwijdering van de politiek uit de ether een belemmering van
de vrije meningsuiting. Hij heeft het gevoel dat de tegenstanders van de
politiek in de ether zich veel meer tegen de uitzendingen van de VARA
afzetten dan tegen politiek in de ether zelf. Het gaat dus niet zozeer om
de politiek zelf als weI om de politiek van een bepaalde richting.P"

Met het besluit van 22 april 1933,207waarmee wijziging en aanvulling
van het Radio-reglement van 1930 en het Radio-controle-reglement van
1930 plaatsvindt, wordt aan de controlebepalingen voor de radio toegevoegd
dat de mededelingen van erkende omroeporganisaties:

'niet inhouden een rechtstreeksche dan weI zijdelingsche of bedekte ondermijning
van godsdienst, zedelijkheid, gezag en volkskracht, noch kennelijk bestemd
zijn voor het buitenland, indien bekend is, dat zij in een bevrienden Staat niet
zijn toegelaten. Mededelingen van politieken aard mogen bovendien niets anders

202 Hand. II 1932-1933, p. 975.
203 Hand. I 1932-1933, p. 453.
204 Hand. I 1932-1933, p. 453, 454.
205 Hand. I 1932-1933, p. 458, 466.
206 Hand. I 1932-1933, p. 459-462.
207 Stb. 1933, 223.
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inhouden dan een stellige uiteenzetting of toelichting van politieke beginse-
len. '208

In bepaalde gevallen kan door de minister worden toegestaan, dat mededelin-
gen van zakelijke aard en mededelingen van politieke aard die iets anders
inhouden dan een stellige uiteenzetting of toelichting van politieke be-
ginselen, toch worden uitgezonden. In de Tweede Kamer stelt Teulings
dat dit kb het probleem van de politiek in de ether voor 99 procent op-
lost.20

9 Van Dijk voegt hieraan toe dat hij hoopt dat minister De Wilde
van Binnenlandse Zaken er in zal slagen formuleringen te vinden ten
opzichte van het weren van de politiek uit de ether die nog iets verder gaan
dan de bepalingen van het kb van april 1933.210 De sociaal-democraten
zijn echter totaal niet te spreken over dit kb. Het Tweede-Kamerlid Vliegen
ziet de verkondiging van politieke beginselen als een stuk volksontwikkeling
en acht het absoluut niet goed voor de staat en voor het yolk om te doen
alsof de politiek zoiets verderfelijks is dat men daarmee niet voor de radio
mag komen."! Het Eerste-Kamerlid Mendels vindt de nieuwe controlebe-
paling in het kb van april 1933 in strijd met de wet. Een uitzending is pas
dan ongeoorloofd wanneer zij in strijd is met de openbare orde, de goede
zeden of de veiligheid van de staat. Evenzo vindt Mendels de regeling in
het kb van 26 januari 1934, in strijd met de wet. Hierin wordt namelijk
gesteld dat de minister bevoegd is:

'beslissingen van de Radio-controle-commissie, ter uitvoering van haar controle
genomen, te schorsen of te vernietigen, indien en voorzover Wij die beslissingen
met inachtneming van het bepaalde in art. 5 van het reglement in strijd achten
met de wet of het algemeen belang.'

De minister last hier zomaar een beroepsinstantie met een mogelijkheid
tot het verbieden van aIle uitzendingen die in strijd zijn met het algemeen
belang, in.212 De minister van Binnenlandse Zaken geeft Mendels te
kennen dat ook bij de beoordeling van wet en algemeen belang het bepaalde
in artikel5, waarin staat dat de controle zal worden uitgeoefend ter voorko-
ming van gevaar voor de veiligheid van de staat, de openbare orde of de
goede zeden, in acht moet worden genomen.?" Ook de bepaling in het

208 Artikel I.
209 Hand. n 1933-1934, p. 639.
210 Hand. II 1933-1934, p. 645, 646.
211 Hand. II 1933-1934, p. 640-642.
212 Hand. I 1933-1934, p. 237-240.
213 Hand. I 1933-1934, p. 247.
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kb van april 1933 acht De Wilde wettig. Door de wet wordt aan de
ontwerper van het kb de opdracht gegeven de wetsbepaling nader uit te
werken om te voldoen aan de eisen van de wet dat niets wordt uitgezonden
instrijd met de veiligheid van de staat, de openbare orde en de goede zeden.
Toch zegt De Wilde toe te overwegen en na te gaan of het inderdaad niet
nodig is een wijziging op dit punt in de Telegraaf- en Telefoonwet aan te
brengen.!"

Hoewel de kwesties rond het instellen van een beroepsinstantie voor
beslissingen van de controlecommissie en rond het weren van politiek in
de ether enigszins zijn opgelost blijft in ieder geval tot aan de Tweede
Wereldoorlog de preventieve censuur op de radio de gemoederen bezig
houden. Het zijn vooral concrete beslissingen van de controlecommissie
of de minister, zoals bijvoorbeeld het weren uit de ether van de Vrijdenkers
Radio Ornroep omdat deze volgens de statuten onder andere bestrijding
van het geloof nastreeft, die kamerleden doen besluiten tijdens de begrotings-
debatten voor de PTT terug te komen op uitingen via de radio en de preven-
tieve controle hierop. 215

De discussies met betrekking tot wetgeving voor radio-omroep tonen dat
de christelijke afgevaardigden geen moeite hebben met preventieve controle
op de radio-ornroep uitgeoefend ter voorkoming van gevaar voor de
veiligheid van de staat, de openbare orde of de goede zeden. Bovendien
ijveren zij voor beperking van de politiek in de ether. De antirevolutionairen
vinden dat het karakter van de radio, een middel van gedachtenuiting van
grote betekenis dat zijn werking vaak doet voordat er gelegenheid bestaat
het toestel uit te zetten, preventieve controle noodzakelijk maakt. Wat
politiek in de ether betreft stellen zij dat de beweging die vrijheid eist voor
haar culturele uitingen in gebondenheid aan Gods wet, niet gezien mag
worden als een politieke beweging. Zij wensen de politiek uit de ether te
weren zonder dat de vrije meningsuiting op het terre in van de wereldbe-
schouwing wordt aangetast.

Van christelijk-historische zijde vernemen we dat, hoewel zo weinig
mogelijk beperkingen voor het gebruik van de radio als middel voor uiting
van gedachten wordt begeerd, voor preventieve controle wordt geijverd
om de zekerheid te verkrijgen dat een vereniging die voor uitzending een

214 Hand. I 1933-1934, p. 248.
215 Zie bijvoorbeeld: Hand. I 1934-1935, p. 326-329, 332-335. Hand. n 1935-1936, p. 466468,

Hand. II 1936-1937, p. 554, 557,558,562-573, Hand. I 1936-1937, p. 271, 277, Hand.
II 1937-1938, p. 400,407,409, Hand. I 1937-1938, p. 213,214,216, Hand. II 1938-1939,
p. 283, 297, 300, 301, Hand. I 1939-1940, p. 94, 96, 97.
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vergunning nodig heeft van de regering een overgroot deel van de luisteraars
niet zal kwetsen. Politiek in de ether vinden de christelijk-historischen alleen
toelaatbaar indien de hoofdbeginselen van politieke groepen worden venneld
zonder dat hierbij bestrijding van andere overtuigingen plaats vindt. In
tegenstelling tot het christelijk-historische kamerlid Krijger vindt partijgenoot
Van der Hoeven dat politiek in de ether niets heeft uit te staan met de
vrijheid van gedachtenuiting. Het zijn voor dit christelijk-historische
kamerlid geheel verschillende begrippen. De vrijheid van gedachtenuiting
is van geheel andere aard dan de vrijheid om iemands huiskamer binnen
te dringen met politieke twisten. Politieke scholing en voorlichting wordt
voor de christelijk-historischen voldoende gewaarborgd door de vrijheid
van drukpers en vergadering.

De rooms-katholieken zorgen er allereerst voor dat het treffen van
preventieve maatregelen op de uitzending aIleen plaatsvindt ter voorkoming
van gevaar voor de veiligheid van de staat, de openbare orde of goede zeden
en niet tot beschenning van de rechten van derden. Zij vinden voorts dat
opheffing van de preventieve censuur niet kan worden bepleit met een
beroep op de drukpersvrijheid. Er bestaat naar hun mening een groot ver-
schil tussen drukpers, bioscoop en vergadering enerzijds en de radio an-
derzijds. De radio heeft een geheel eigen karakter waardoor repressieve
controle in de praktijk vrij moeilijk is en preventieve censuur noodzakelijk.

§ 9 Wet tot strafbaarstelling van Godslastering-"

In het Wetboek van Strafrecht (1881) is oorspronkelijk geen bepaling met
betrekking tot Godslastering opgenomen. Verschillende gemeenten in ons
land, waaronder de gemeente Wonseradeel, gaan deze leemte in de strafwet
opvullen met verordeningen waarin Godslastering onder andere als volgt
stratbaar wordt gesteld:

'Ret is verboden in het openbaar of van de openbare straat of weg zichtbaar,
op welke wijze of door welk middel ook, God te hoonen, te lasteren, dit te
bevorderen of daartoe aanleiding te geven.'

In het voorlopig verslag van de Eerste Kamer over het Wetsontwerp tot
vasts telling van de begroting van Binnenlandse Zaken en Landbouw voor
1924, wordt door enige leden van deze kamer aan de minister gevraagd

216 Zie onder andere: P.J. Oud, Het jongste verleden, Assen 1948, Deel II p. 288-300, Deel
IV p. 248-260, E.1. de Roo, Godslastering, Deventer 1970, p. 23-44, 87-131.
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waarom deze meent zijn medewerking niet te moeten verlenen aan
vernietiging van de politieverordening inzake Godslastering van de gemeente
Wonseradeel. Bij de betreffende Eerste-Kamerleden leeft de vrees dat door
de strafbaarstelling van Godslastering de vrije meningsuiting over gods-
dienstige vraagstukken zal worden belemmerd."" Minister Ruys de
Beerenbrouck, reageert hierop in de memorie van antwoord met de
vaststelling dat deze vrees over de vrije meningsuiting, 'mits natuurlijk
in behoorlijken vorm' , ongegrond is. Hij vindt dat hetgeen in de politiever-
ordening strafbaar wordt gesteld, zoals het openlijk ten toon stellen of
aanslaan van Godslasterlijke geschriften, leidt tot zedelijke verwording en
ontaarding. De verordening kan geacht worden te strekken tot handhaving
van de openbare zedelijkheid en is dus in overeenstemming met artikel 135
van de gemeentewer'" waarin staat dat de raad verordeningen maakt,
die in het belang der openbare orde, zedelijkheid en gezondheid vereist
zijn.

Tijdens de behandeling van de begroting in de Eerste Kamer laat op-
nieuw een kamerlid, namelijk het christelijk-historische kamerlid Slotemaker
de Bruine, weten dat hij het betreurt dat minister Ruys de Beerenbrouck
zijn medewerking niet verleent aan vernietiging van verordeningen waarin
bepalingen inzake het vloeken en Godslasteringen voorkomen. Slotemaker
de Bruine ziet in het strafbaar stellen van Godslastering in de verordeningen,
een gevaar ontstaan voor de vrijheid van religieuze meningsuiting en dit
terwijl nergens religieuze overwegingen worden genoemd om de in het
geding zijnde vrijheden te kunnen beperken. Immers de vrijheid van
drukpers wordt beperkt door de woorden 'behoudens ieders verantwoor-
delijkheid voor de wet'; de vrijheid van vereniging en vergadering wordt
beperkt door de woorden 'openbare orde' en 'aanranding of bederf van
goede zeden' en de vrijheid van godsdienstige belijdenis wordt beperktdoor
de woorden ' behoudens bescherming der rnaatschappij en harer leden tegen
de overtreding der Strafwet'. De constructie van de minister dat iets dat
eigenlijk op de goede zeden betrekking heeft, geacht mag worden betrekking
te hebben op het religieuze en het beroep dat de minister hiermee doet op
artikel 135 van de gemeentewet keurt Slotemaker de Bruine af. Hij acht
het onwenselijk dat onze wetten waar zij het zedelijk terrein noemen
veronderstelt worden ook het godsdienstig terrein te bedoelen en dat aldus
inperking van de geestesvrijheid die plaats heeft met het oog op de zeden
ook op religieus gebied zou mogen geschieden. Bovendien vraagt Slotemaker
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de Bruine zich af of indien de constructie die de minister hanteert juridisch
juist is een bestrijding van Godslastering door de overheid wel wenselijk
is. In het advies aan het Centraal Comite van Antirevolutionaire Kiesvereni-
gingen over het ontwerp: Stratbepalingen tegen Godslastering en vloeken,
staat zijn inziens terecht dat het recht en de macht van de overheid om het
kwade te treffen uitermate beperkt zijn. De taak van de overheid is beperkt
tot het handhaven van een zekere uiterlijke burgerlijke gerechtigheid, die
bij lange na niet beantwoordt aan de gerechtigheid waarvan 'God's wet
ons het hoge ideaal komt voorhouden'. Vooral de handhaving van de
geboden van de 'eerste tafel' die rechtstreeks de verhouding tot God
betreffen, valt voor het grootste deel buiten de macht van de overheid. Dit
geldt niet alleen voor de 'gezindheid des harten' maar ook voor de uitingen,
zelfs voor die uitingen die publiekelijk geschieden. Ret behoort niet tot
het recht van de overheid om het openlijk verkondigen dat er geen God
is of dat God anders is dan Hij in Zijn woord heeft geopenbaard, te
verbieden. Slotemaker de Bruine citeert hierbij onder andere het volgende
uit bovenstaand advies:

'Ben is er aan Wiens alzienden blik geen enkele zonde ontgaat en door Wiens
onafwendbare hand rechtvaardige vergelding wordt gebracht over ieder kwaad
dat geschiedt'

Om de propagnada voor het athei'sme en materialisme te bestrijden moet
een beroep gedaan worden op de zedelijke en geestelijke krachten in ons
yolk en niet op de overheid. Ret zijn de scholen, kerken en gezinnen die
hierin een taak hebben."?

Ret antirevolutionaire Eerste-Kamerlid Idenburg voelt zich geroepen
te reageren op het betoog van Slotemaker de Bruine. Hij juicht, in tegenstel-
ling tot de vorige spreker, toe dat de minister de verordening van de
gemeente Wonseradeel niet in strijd met het algemeen belang van het Neder-
landse yolk heeft verklaard. Idenburg stelt dat ook hij niet wil dat de vrije
uiting van onder andere het athei'sme wordt belet. Hij zegt de vrijheid van
uiting van godsdienstige en wijsgerige denkbeelden die er in Nederland
is te waarderen. Maar de kwestie van de verordeningen waarin Godslastering
stratbaar wordt gesteld heeft, volgens hem, met gewetensvrijheid en vrijheid
van gedachten op zichzelf niets te maken. De overheid heeft een roeping
ten opzichte van de goede zed en, waarvan de grondslagen liggen in wat
dr. Kuyper genoemd heeft de zedelijke gemeenschap van ons yolk. Tot
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de goede zeden behoort niet het lasteren van Gods naam, maar het eren
van Gods naam. In het beginselprogramma van de Christelijk Historische
Partij staat in artikel 3 uitdrukkelijk dat de overheid geroepen is de
christelijk-historische grondslagen van het volksleven te bevestigen en de
christelijke beginselen in het staats leven te eerbiedigen. Een van die
beginselen is volgens Idenburg wel degelijk het eren van Gods naam.
Idenburg wil hiermee niet pleiten voor ingrijpen van de overheid met
stratbaar stellen van Godslastering in de strafwet, maar wel aangeven dat
de hier in het geding zijnde verordeningen wat hem betreft mogen blijven
voortbestaan.F"

Minister Ruys de Beerenbrouck blijft ook na het aanhoren van de rede-
voering van Slotemaker de Bruine van mening dat er geen reden is de veror-
dening inzake Godslastering van de gemeente Wonseradeel ter vernietiging
aan de Kroon voor te dragen. De vrijheid van mening, zelfs de vrijheid
van uiting in besloten kring, wordt door dit soort verordeningen allerminst
aangetast. Slechts het in het openbaar lasteren van Gods naam wordt verbo-
den. 221

Hoewel tijdens deze gedachtenwisseling de wens om Godslastering straf-
baar te stellen in het Wetboek van Strafrecht nauwelijks naar voren wordt
gebracht, blijkt enige jaren later dat er zowel bij een deel van de bevolking
als bij een dee I van het parlement en bij de regering behoefte be staat aan
een zodanige stratbaarstelling. Zo zorgt het verspreiden van aanplakbiljetten
waarop 'God is het kwaad' geschreven staat door de vereniging 'De
Dageraad', voor grote verontwaardiging bij een dee I van de bevolking.
Onder andere het verspreiden van deze biljetten doet de regering besluiten
tot weigering van de koninklijke goedkeuring aan een statutenwijziging van
deze vereniging. Ook de communistische pers draagt ertoe bij dat de roep
om stratbaarstelling van Godslastering in het Wetboek van Strafrecht luider
wordt. In 'De Tribune' bijvoorbeeld verschijnt in het begin van de jaren
dertig een tekening waarop God met gasmasker voor wordt uitgebeeld en
de uitvinding van een nieuw gifgas ter verdelging van Sovjet-Rusland Hem
wordt toegedicht.f" Dit soort 'schunnigheden' zijn voor de minister van
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen aanleiding om 'De Tribune' uit de
door het Rijk gesubsidieerde openbare leeszalen te doen verwijderen en
doen de Nederlandse Spoorwegen besluiten de verkoop van dit blad in de
stationsboekhandel te verbieden.F' Het gevolg van deze besluiten is de
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interpellatie-Wijnkoop.F" Het eommunistisehe Tweede-Kamerlid Wijnkoop
trekt fel van leer tegen de maatregelen die ten opzichte van 'De Tribune'
zijn genomen. Wijnkoop vindt het verwijderen van 'De Tribune' getuigen
van partijdigheid terwijl onpartijdigheid een essentieel kenmerk moet zijn
van een openbare leeszaal. Hij ziet de maatregelen als de nieuwste eensuur
die men op het ogenblik tegenover de proletarisehe beweging, tegenover
de eommunisten wil stellen. Deze nieuwe eensuur op het geschreven woord
en op de uitbeeldende kunst, gevoegd bij de steeds verder gaande eensuur
op het gesproken woord op de radio en de door de regering ontworpen
muziekeensuur naast de sedert lang bestaande eensuur op dans, amusement
etc., is voor de revolutionaire strijdende arbeidersklasse een aanwijzing
te meer voor de ondergang van de bestaande maatsehappij die op benepen
wijze haar zogenaamde eultuur meent te moeten verdedigen.i"

De antirevolutionaire minister Terpstra begint zijn reactie op Wijnkoops
uitlatingen met de vaststelling dat het toezicht op de gesubsidieerde openbare
leeszalen niet rechtstreeks wordt uitgeoefend door de regering. Het eerste
en voornaamste toezicht op de aan te sehaffen en aangesehafte lectuur wordt
uitgeoefend door de direeteur en het bestuur van de leeszaal zelf. Indien
de direeteur en het bestuur in gebreke blijven komt de Centrale Vereniging
voor openbare leeszalen en bibliotheken in aetie. Willen leeszalen subsidie
van Rijkswege ontvangen dan moeten zij lid zijn van deze vereniging en
voldoen aan de van Rijkswege gestelde eisen. Een inspeeteur van de
Centrale Vereniging, die in dienst staat van de vereniging, oefent hierbij
feitelijk toezieht uit. De regering die de subsidie toekent heeft natuurlijk
de eindbeslissing maar het spreekt, aldus de minister, vanzelf dat de regering
overlegt met en advies vraagt aan de Centrale Vereniging. Het is dan ook
op advies van de Centrale vereniging dat de regering besloten heeft de
subsidie aan leeszalen stop te zetten indien zij 'De Tribune' ter lezing
leggen. Het bezwaar tegen 'De Tribune' betreft de walgelijke wijze waarop
dit dagblad zich meerdere malen heeft veroorloofd de godsdienstige
gevoelens van een groot deel van ons yolk te krenken en te kwetsen. Het
is een vertroebeling van de kwestie te stellen dat het de bedoeling is het
orgaan van een politieke partij als zodanig te treffen en uit te sluiten, of
het die partij moeilijk te maken in de strijd tegen de godsdienst. Het zijn
van een politiek orgaan geeft geen vrijheid om sehunnigheden in de leeszaal
onder te brengen. Naast onpartijdig zijn moet een openbare leeszaal ook
moreel sehadelijke leetuur weren en dat leidt ertoe dat 'De Tribune' geweerd
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moet worden. De minister laat in het midden of de door Wijnkoop
genoemde voorbeelden van censuur juist zijn.226

De rooms-katholieke minister van Waterstaat Reymer, verklaart ten
aanzien van de verwijdering van 'De Tribune' uit de stationsboekhandel,
dat de spoorwegen wettelijk vrij zijn de verkoop en uitstalling van boeken
en nieuwsbladen strijdende met de openbare orde en goede zeden uitdrukke-
lijk te verbieden. Nu de spoorwegen inzake 'De Tribune' besloten hebben
dat zij verkoop en verspreiding van bladen en tijdschriften die zich beijveren
'de in de maatschappij en in ieder bedrijf noodzakelijke tucht te ondermij-
nen' niet wensen te bevorderen, vindt de regering dat zij geen aandrang
op de spoorwegen uit moet oefenen om een andere weg in te slaan.F'

In antwoord op het betoog van beide ministers blijft Wijnkoop bij zijn
opvatting dat de regering verantwoordelijk blijft voor de verwijdering van
'De Tribune' uit de leeszalen, vooral omdat de regering de gelegenheid
heeft subsidie in te houden. Vol gens hem geldt ook ten aanzien van de
stationsboekhandel dat de regering de macht en het recht heeft er voor te
zorgen dat 'De Tribune' weer in deze boekhandel komt te liggen. Wijnkoop
dient daarna een motie in waarin gesteld wordt dat 'De Tribune' in de
openbare leeszalen en in de stationsboekhandel aanwezig dient te zijn.?"

Tijdens de behandeling van de motie- Wijnkoop verkondigt het liberale
kamerlid Boon dat de vraag van de censuur hier volkomen buiten bespreking
kan worden gelaten. Censuur wil tens lotte zeggen dat een voorafgaande
goedkeuring nodig is voor de gedachtenuiting. Van een voorafgaande goed-
keuring is hier geen sprake. 'De Tribune' kan immers vrijelijk gedrukt en
verspreid worden.?" De sociaal-democraat Van der Heide daarentegen
is van mening dat hier weI gesproken kan worden van censuur. Van der
Heide ziet in het optreden van de minister een uiting van een 'geestesge-
steldheid' waardoor de geestelijke vrijheid in ons land steeds meer in het
gedrang komt. Hij vraagt zich af waar de censuur op dagbladen eindigt.
Nu is het 'De Tribune', morgen 'De Notenkraker' en de' Houten Pomp'.
Men weet waar men begint, maar niet waar men eindigt. In vroeger tijd
is gezegd dat Nederland het land was van de klassieke vrijheid. Thans echter
worden we het land van de 'warme stoven en neepjesmutsen'. Van der
Heide stemt in met de inhoud van de motie.?" evenals de vrijzinnig-
democraat Marchant die stelt dat het hier gaat om het beginsel van de vrije
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gedachtenuiting en het recht van ieder om van de gedachtenuiting van
anderen kennis te nemen. Marchant is van mening dat op grond van de
vrije gedachtenuiting 'De Tribune' zowel in de leeszalen als in de
stationsboekhandel behoort te liggen. Het belang van de vrije gedachtenui-
ting primeert hier boven alle andere overwegingen. Er is geen enkel
geestelijk belang dat hoger staat dan dit en men moet dan ook met de
beperking van deze vrijheid uitermate voorzichtig zijn.?"

De Christelijk Historische Unie laat bij monde van kamerlid Schokking
weten dat zij tegen de motie is. Volgens Schokking is er bij het weren van
'De Tribune' uit de openbare leeszalen geen sprake van het ontnemen van
vrijheid van gedachtenuiting. Het gaat over de vraag wat er in de openbare
leeszalen ter lezing zal worden gegeven. Met betrekking tot de inhoud van
'De Tribune' is er sprake van een aantasting van de algemene geestelijke
en zedelijke grondslag van ons yolk. Doordat de regering de openbare lees-
zalen subsidieert draagt zij een zekere verantwoordelijkheid voor datgene
dat in de leeszalen ter lezing wordt aangeboden, dus ook voor datgene
waarmee in 'De Tribune' de openbare orde wordt aangetast. Dit brengt
mee dat van de regering niet verlangd kan worden dat zij dit dagblad in
de openbare leeszalen zal toestaan. Evenzo kan van de regering niet
gevraagd worden te bevorderen dat een blad als 'De Tribune' in de
stationsboekhandel komt te Iiggen.i"

De antirevolutionair Colijn geeft als zijn mening te kennen dat de
geestelijke vrijheid, de vrijheid van uiting van gedachten geenszins is
aangetast door de omstandigheid dat 'De Tribune' niet langer in de openbare
leeszalen wordt toegelaten. De vrijheid voor 'De Tribune' om hun gedachten
in Nederland te uiten is door het verbod niet beperkt. Bovendien brengt
het recht om van de gedachtenuiting van anderen kennis te nemen, niet
mee dat de overheid door middel van geld uit de publieke kas verplicht
is aan die verspreiding van die gedachten mee te werken. De vraag die
volgens Colijn in deze kwestie van belang is en die volgens hem buiten
de vrijheid van meningsuiting omgaat, is de vraag of het toelaatbaar is dat
de overheid revolutionaire propaganda, dat wil zeggen propaganda tegen
de bestaande staatsorde, mag bevorderen. Colijn zelf wenst niemand te
beletten kennis te nemen van het geschrijf van 'De Tribune', maar vindt
het niet in overeenstemming met de waardigheid van een regering die nog
gelooft aan haar eigen roeping, dat de verspreiding van revolutionaire
propaganda wordt bevorderd door inrichtingen die door de openbare kas
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in stand worden gehouden. Daarnaast brengt Colijn als zijn principiele stand-
punt naar voren dat hoewel de overheid geen leiding kan geven aan het
geestelijk leven van het yolk omdat dit namelijk altijd uitloopt op geestelijke
dwingelandij, de overheid zeker een mening over goed en kwaad mag doen
blijken. Zij mag hierbij niet uit het oog verliezen dat het Nederlandse
volksleven in al zijn cultuuruitingen wortelt in het Christendom. Het
antirevolutionaire beginsel stelt aan de overheid de eis dat zij naar eigen
inzicht en oordeel, niet gehouden aan de uitspraak van enige kerk, voor
het behoud van de christelijke grondslagen van ons volksleven heeft op
te komen. Vooral in de sfeer van het vrije maatschappelijke leven zal het
moeilijk zijn de grenzen van het rechtmatig gezag van de overheid te
bepalen, maar nu het in deze kwestie gaat om openbare leeszalen die de
overheid subsidieert en waarvoor zij dientengevolge medeverantwoordelijk-
heid draagt, bestaat deze moeilijkheid vol gens Colijn niet. Het mag zonder
meer van de overheid gevraagd worden uitlatingen zoals 'De Tribune' ze
bezigt, te weren van semi-officiele instellingen.F"

Het rooms-katholieke kamerlid Van Wijnbergen is het geheel eens met
Colijn. De hele zaak heeft niets te maken met de vrijheid van drukpers.
Van censuur is geen sprake; tegen het drukken en verspreiden van 'De
Tribune' is geen enkele maatregel getroffen. Evenmin is er vol gens dit
kamerlid sprake van beknotting van de vrijheid van gedachtenuiting. Van
Wijnbergen vindt dat bladen waarin uitingen in woord en beeld voorkomen
zoals in 'De Tribune', in een door de overheid gesubsidieerde instelling,
waarvoor de overheid dus mede de verantwoordelijkheid draagt, niet kunnen
en niet mogen worden toegelaten. Bovendien verenigt Van Wijnbergen zich
met hetgeen de minister van Waterstaat heeft gezegd over de verkoop van
'De Tribune' in de stationsboekhandel. Van Wijnbergen voegt hier nog
aan toe dat in een station, waar men verplicht is te komen, bijzondere waar-
borgen moeten gelden die elders niet zozeer nodig zijn.?"

Kamerlid Kersten van de Staatkundig Gereformeerde Partij is niet te
spreken over de houding van de regering in deze kwestie. Onder andere
de houding van de regering geeft vol gens Kersten het diepe verval van het
Nederlandse yolk aan. Hoewel hij toejuicht dat 'De Tribune' geweerd wordt
uit de openbare leeszalen, voelt hij niets voor het antirevolutionaire
standpunt dat de minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen naar
voren brengt. Het opkomen van antirevolutionairen en christelijk -historischen
voor vrijheid van uiting van godsdienstige en wijsgerige denkbeelden en
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hiermee voor de vrijheid van ongeloof en de vrijheid om dit ongeloof te
kennen te geven, is vol gens Kersten niets anders dan een opkomen v~~r
ongebondenheid in plaats van een door hem gewenst opkomen voor een
vrijheid waarvoor 'eens goed en bloed' in ons land zijn opgeofferd, namelijk
de vrijheid van gebondenheid aan Gods Woord. De antirevolutionairen en
christelijk-historischen handelen hiermee in flagrante strijd met hetgeen
hervormers en hun geestelijke nazaten beleden. Kersten zegt op te komen
tegen de stelling van onder andere Colijn dat de overheid geen leiding mag
geven aan het geestelijk leven van het yolk:

'De handhaving van de beginselen van Gods Woord moge iemand, die daarvan
afwijkt, dwingelandij noemen, maar aileen dan zal van dwingelandij sprake
kunnen zijn, wanneer de rechten van Gods Woord verkort worden, nooit bij
de handhaving daarvan. ,235

Het revolutiegevaar is aIleen te keren in de onverzwakte handhaving van
de zuivere beginselen van Gods Woord. Overigens vindt hij het staatsgevaar-
lijk zijn van 'De Tribune' niet de meest dringende grond om dit blad te
weren. Het feit dat de eer van God wordt aangetast en de overtuiging dat
de regering op het publieke terrein van het leven geroepen is voor de
handhaving van Gods eer zorg te dragen, zijn voor Kersten diepere en meer
heilige redenen om 'De Tribune' te verbannen uit de leeszalen. Met 'De
Tribune' zouden echter naar de mening van Kersten ook veel boeken uit
de openbare leeszalen verwijderd moeten worden. Als de overheid eens
zal gaan do en wat men van haar mag verwachten dan zouden honderden
boeken waarmee ons yolk vergiftigd wordt, geweerd moeten worden.
Boeken die de oude christenen hebben verbrand worden nu met staatsgeld
aan het yolk ter lezing gelegd. Indien de regering hiertoe niet overgaat,
aldus Kersten, dan wordt het tijd dat de subsidie aan openbare leeszalen
wordt stop gezet, ja zelfs dat de openbare leeszalen zoals ze nu zijn voor
het yolk gesloten worden. 236

Minister Terpstra voegt aan zijn eerdere redevoering toe dat het zoals
verschillende kamerleden aangeven in deze zaak inderdaad niet gaat over
de vrijheid van uiting, maar over de vrijheid van toelating van moreel scha-
delijke uitingen tot algemene ontwikkelings- en beschavingsinstituten die
door de overheid gesubsidieerd worden. Naar de mening van de minister
verliest een ieder die geldelijke steun ontvangt waaraan voorwaarden ver-

235 Hand. II 1930-1931, p. 2787, 2788.
236 Hand. II 1930-1931, p. 2786-2788.

195



Hoofdstuk 5

bonden zijn, een deel van zijn vrijheid van handelen door die voorwaar-
den. 237

Uiteindelijk verwerpt de Tweede Kamer de motie- Wijnkoop met 45
tegen 23 stemmen. De vrijzinnig- en sociaaldemocraten stemmen met F.
Vos van de Middenpartij voor Stad en Land voor de motie. 238

Nog voordat in de Tweede Kamer de behandeling plaatsvindt van de
interpellatie- Wijnkoop in juni 1931, dient de regering op 25 april 1931 een
wetsontwerp in dat strafrechtelijk optreden tegen smalende Godslasterlijke
uitingen mogelijk moet gaan maken.?" De regering stelt voor een nieuw
lid aan artikel147 van het Wetboek van Strafrecht toe te voegen. Artikel
147, eerste lid, moet diegene stratbaar gaan stellen die:

'zich in het openbaar, mondeling of bij geschrift of afbeelding, door smalende
Godslasteringen op voor godsdienstige gevoelens krenkende wijze uitlaat ( ... )'

Bovendien moet een nieuw artikel429bis stratbaar gaan stellen hij die op
een van de openbare weg zichtbare plaats woorden of atbeeldingen stelt
die als smalende Godslasteringen voor godsdienstige gevoelens krenkend
zijn. In de memorie van toelichting wordt gesteld, dat om de meningsuiting
niet verder te treffen dan nodig is, gekozen is voor een rechtstreekse om-
schrijving van de bepaalde vorm van krenking in de stratbepaling. Straf-
baarstelling van alles wat godsdienstige gevoelens in meerdere of rnindere
mate kan kwetsen lOU te ver strekken. EIke uiting die niet een honen of
smaden van God is of die slechts onbedacht wordt geuit blijft buiten de
omschrijving van dit delict. De bestrijding van het godsgeloof op zichzelf
is hier niet in het geding zolang tenminste in de vorm daarvan een bepaalde
grens niet wordt overschreden. Godsdienstvrijheid is een vrucht van onze
historische onwikkeling, maar juist ter bescherming van die geestelijke
vrijheid moet hier worden opgetreden:

'Geen goed kan op den duur blijven bestaan, welks misbruik ongeboet wordt
toegelaten. '

Men kan stellen dat in een staat als de onze die niet is een 'Etat athee' en
die in meer dan een opzicht de erkenning van God handhaaft, uitingen in
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het openbaar die de vorm dragen van een rechtstreeks smalen van God niet
kunnen worden geduld.""

Uit het voorlopig verslag blijkt dat de meningen in de Tweede Kamer
sterk uiteenlopen. Verscheidene leden zijn van oordeel dat de regering het
beste zou handelen door het wetsontwerp in te trekken terwijl andere leden
de indiening van het wetsontwerp met voldoening toejuichen. Veel kamerle-
den, zowel voor- als tegenstanders, vinden de vorm waarin het voorstel
wordt gedaan niet gelukkig en tweeslachtig. In de ontworpen stratbepaling
worden als elementen van het stratbaar feit enerzijds smalende Godslaste-
ring, anderzijds krenking van godsdienstige gevoelens gesteld. De vraag
rijst waarom het bij deze stratbaarstelling eigenlijk gaat; om de Godslas-
tering of om de krenking van godsdienstige gevoelens.?"

Ook tijdens de behandeling van het wetsontwerp in de Tweede Kamer
blijkt dat de meningen over het voorstel sterk verdeeld zijn. De liberaal
Eerdmans lOU het in het be lang van de godsdienst achten als de minister
alsnog zou besluiten het wetsontwerp in te trekken. Het partijprogram van
de antirevolutionairen leert dat de overheid zich heeft te onthouden van
elke rechtstreekse bemoeiing met de godsdienstige ontwikkeling van de
natie. Bovendien loopt de minister het gevaar dat men hem verwijt dat hij
te ver gaat door Gods geschonden eer door een straf van de menselijke
wet te wreken. Eerdmans steldt dat de minister hier de blasfemie nadert.
Daarenboven mist deze liberaal argumenten van de zijde van de minister
die aan de. Schrift ontleend zijn. Hij meent dat het uitgangspunt hier een
verwijzing naar de ordonnantien van God in de Bijbel had moeten zijn omdat
deze toch de grondslag van elk christelijk stelsel is en als zodanig in de
programma's van beginselen van de antirevolutionaire en christelijk-histo-
rische partijen wordt genoemd. Eerdmans betwij felt of wanneer de minister
zijn begrip Godslastering op grond van de Bijbel had gevormd, het wetsont-
werp weI tot stand gekomen zou zijn. De minister lOU dan namelijk gezien
hebben dat het euvel dat hij wil bestrijden iets anders is dan in de Tien
Geboden wordt bedoeld.i?

De sociaal-democraten stellen bij monde van Van der Heide dat zij zeer
ernstige bezwaren hebben tegen inhoud en strekking van het ontwerp. De
verschijnselen die hebben geleid tot indiening van het wetsontwerp, drie
stukjes en een plaatje in 'De Tribune' zijn incidenteel. Er is geen sprake
van frequentie of stelselmatigheid zoals de minister wil doen geloven. Het

240 Bijl. Hand. 111930-1931, nr. 348 nr. 3.
241 Bijl. Hand. II 1930-1931, nr. 348 nr. 4.
242 Hand. II 1931-1932, p. 2584-2586.
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wetje is een gelegenheidswetje dat zich richt tegen incidentele verschijnselen
die langs andere wegen moeten worden tegengegaan. Er moet binnen het
kader van onze bestaande wetgeving met geestelijke wapenen gestreden
worden daar waar gesmaald en gekrenkt wordt, daar waar gevoelens die
mensen lief zijn, of die nu godsdienstige gevoelens zijn of niet, worden
gekrenkt en bespot. 243

De communist Wijnkoop ziet in het wetsontwerp niets anders dan een
paging om de communistische beweging, gedachte en het communistisch
optreden neer te slaan. Men gebruikt voor de zoveelste maal de godsdienst
om sociale dingen te treffen. Tevens probeert men de Godslasteringswet
te gebruiken 'ter opwarroing van eigen politieke standje' voor de aanstaande
verkiezingen. Men tracht te laten zien dat men een punt van het program
verwezenlijkt.?"

De vrijzinnig-democraat Marchant acht het het beste dat de kamer het
voorstel verwerpt en het zo snel mogelijk vergeet. Marchant vindt het
element van Godslastering in een strafbaarstelling onjuist. De wetgever
heeft regels te stellen omtrent de menselijke samenleving. Ret onzienlijke
ligt buiten deze sfeer. Ret Godsbegrip, de persoonlijkheid van God ligt
daarbuiten. Met het andere element van het strafbare feit, het geven van
aanstoot blijft men binnen de menselijke orde, met de Godslastering niet.
Dat de persoon van God buiten het strafrecht staat blijkt uit het grote
verschil in het Godsbegrip van mensen. De orthodox heeft een ander
Godsbegrip dan de niet-orthodox, de Jood heeft een ander Godsbegrip dan
de christen. De strafrechter kan tach niet gaan onderscheiden naar persoon
en aard van gezindte. Men bevindt zich hier op gevaarlijk terrein.?"

De antirevolutionair Visscher maakt bezwaar tegen het vol gens hem
op twee gedachten hinken van de regering met betrekking tot de Godslaste-
ring. Hij zegt:

'Indien in het sociaal bewustzijn het Godsgeloof zoo machtig spreekt, dat het
op velerlei wijze in onze wetgeving naklinkt, indien duizenden bij duizenden,
hoezeer ook overigens verschillend in Levensopvatting, ontroerd worden door
den Naam van Hem, in wien wij leven en ons bewegen, dan kan daaruit slechts
een consequentie volgen, nameIijk, dat de lastering van dien Naam strafbaar
moet zijn. En dit niet, omdat daardoor religieuze gevoelens worden gekwetst,

243 Hand. II 1931-1932, p. 2586-2591.
244 Hand. II 1931-1932, p. 2596-2603, 2635.
245 Hand. II 1931-1932, p. 2606-2610.
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maar omdat God God is, naar het woord des profeten: Ik ben de Heere, eer
de dag was, ben Ik. ,246

Het kwaad van Godslastering moet onder de strafwet gebracht worden want
Godslastering is de publieke openbaring van een fanatieke vijandschap tegen
het bestaan van het Opperwezen. Visscher vraagt zich af of krenking van
gevoelens hier wel onder de strafwet moet worden gebracht. Religieuze
gevoelens zijn tens lotte puur menselijk en ons moderne sociale leven is
zo dat onze gevoelens telkens gekrenkt moeten worden. Hoewel Visscher
het wetsontwerp niet geheel in harmonie acht met datgene wat ons in Gods
Woord wordt voorgehouden, wenst hij toch voor het wetsontwerp te
stemmen omdat zijns inziens hier een half ei beter is dan een lege dop. 247

Een andere antirevolutionair, kamerlid Th. Heemskerk, staat enigszins
anders tegenover het wetsontwerp dan Visscher. Heemskerk kan zich
namelijk geheel vinden in de voorgestelde regeling. Hij vindt dat de overheid
met het beschermen en eerbiedigen van de geloofsvrijheid ook de
geloofsvrijheid van hen die geloven moet beschermen. De overheid moet
optreden, en doet dit met het ingediende wetsontwerp, tegen pogingen om
een geestelijke atmosfeer te kweken waarin op verwerpelijke wijze op het
geloof, op God, Christus en de Heilige Geest wordt gesmaald. Naar de
mening van Heemskerk moet de Godslastering niet gestraft worden alleen
omdat het Godslastering is. Indien men directe aantasting van Gods Majesteit
gaat straffen stelt men zich als overheid op het stand punt van God zelf en
zou men veel zwaardere straffen moeten vaststellen dan nu wordt
voorgesteld. Nee, Heemskerk gelooft dat het hier de geloofsvrijheid is die
beschermd moet worden. Godslastering moet gestraft worden omdat men
met Godslastering probeert degenen die gel oven te krenken in hun
geloof. 248 Heemskerk brengt zijn stem niet meer voor het wetsontwerp
uit. Hij overlijdt 14 juni 1932, nog geen veertien dagen nadat over het
wetsontwerp in de Tweede Kamer wordt gestemd.

Het rooms-katholieke kamerlid Teulings voert twee redenen aan die
vol gens hem het optreden van de overheid tegen 'het in het openbaar door
smalende Godslasteringen op voor godsdienstige gevoelens krenkende wijze
uitlaten' rechtvaardigen. Allereerst zegt hij als katholiek van mening te
zijn dat het recht van de overheid op dit gebied voortvloeit uit de verhouding
van die overheid tegenover God, die de bron is van haar gezag, en het

246 Hand. II 1931-1932, p. 2592.
247 Hand. II 1931-1932, p. 2591, 22592, 2639.
248 Hand. II 1931-1932, p. 2623, 2624.
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noodzakelijk beginsel van recht en zedelijkheid van staat en maatschappij.
Ten tweede kan en mag de overheid hier optreden als handhaver van de
openbare orde. Als door ernstige krenking van godsdienstige gevoelens
de openbare orde in gevaar wordt gebracht kan en mag de overheid
optreden. Daar komt nog bij dat de overheid de plicht heeft de godsdienst
te beschermen met de haar ter beschikking staande middelen. Teulings vindt
de beperkte delictsomschrijving zo gesteld dat de vrees voor beknotting
van de vrije meningsuiting ongegrond is. Hetgeen stratbaar wordt gesteld
acht hij niet onmisbaar voor een vrije meningsuiting, degenen die dit wel
onmisbaar vinden voor een vrije meningsuiting stellen misbruik en gebruik,
vrijheid en bandeloosheid op een lijn. Het gevaar voor de vrije meningsui-
ting zou veel eerder aanwezig zijn wanneer in een niet streng zakelijk en
concreet gestelde delictsomschrijving krenking van godsdienstige gevoelens
stratbaar zou worden gesteld. Dan is namelijk een vrees voor subjectieve
toepassing door de rechterlijke macht veel minder ongegrond. Strafrechtelijk
optreden is echter volgens Teulings niet de enige wijze van bestrijding van
het verschijnsel dat door dit wetsontwerp wordt bestreden. De Paus wijst
in zijn nieuwste Encyc1iek op andere rniddelen zoals een meer billijke
verdeling van aardse goederen, boetvaardigheid en gebed. Teulings eindigt
zijn betoog met de opmerking dat het bedroevend is dat de overheid hier
op moet treden maar dat hij met overtuiging zijn stem zal geven aan het
wetsontwerp.""

Van Wijnbergen, een partijgenoot van Teulings, ziet liever dat Gods-
lastering zonder meer stratbaar zal worden gesteld. Toch zegt hij gaame
zijn stem aan het wetsontwerp te zullen geven. Hij vindt dat het zaak is
te voorkomen dat het Godserkennend karakter van de Nederlandse staat
geleidelijk gaat verdwijnen. Tevens kan het wetsonwerp beschouwd worden
als een betuiging van de goede wil van het Nederlandse yolk jegens
God.250

Het christelijk -historische kamerlid Slotemaker de Bruine plaatst enkele
kritische kanttekeningen bij het wetsontwerp. Indien het ontwerp ongewijzigd
wordt aangenomen zal het resultaat zijn dat het krenken van godsdienstige
gevoelens niet wordt aangetast evenmin als de Godslastering of de krenking
van godsdienstige gevoelens door Godslastering; alleen het krenken van
godsdienstige gevoelens door smadelijke Godslastering wordt strafbaar.
Hekeling, karikatuur, beschouwingen omtrent Maria en beschouwingen
omtrent de eucharistie blijven onaangeroerd. Aan het ontwerp zoals het

249 Hand. II 1931-1932, p. 2592-2596.
250 Hand. II 1931-1932, p. 1616-2618.
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nu luidt kan Slotemaker de Bruine zijn stem niet geven. Hij heeft vooral
bezwaar tegen de woorden 'door smalende Godslasteringen' en stelt in een
amendement"! voor deze woorden te vervangen door 'op onduldbare'.
Dan wordt stratbaar 'hij die zich in het openbaar, mondeling of bij geschrift
of atbeelding op onduldbare voor godsdienstige gevoelens krenkende wijze
uitlaat' .Hiermee wordt bereikt dat:

'aan den eenen kant niets wat de materie betreft en wat met de vrijheid van
meeningsuiting samenhangt is beperkt geworden; en dat aan den anderen kant
nag eens nadrukkelijk datgene is genoemd, waarom eigenlijkde gansehe materie
aan de orde is gesteld, nl. omdat er uitingen zijn, die in ons volk als onduldbaar
worden ervaren. '252

Nadat de minister van Justitie enige juridische bezwaren tegen het amende-
ment heeft ingebracht en nadat Slotemaker de Bruine heeft geconstateerd
dat er niet voldoende steun in de kamer voor zijn amendement te vinden
is, besluit hij zijn amendement in te trekken.F'

Het christelijk-historische kamerlid Krijger zegt hoge prijs te stellen
op aanneming van het wetsontwerp en weigert mee te werken aan volgens
hem verzwakking van het ontwerp door amendering. Krijger stelt eigenlijk
meer prijs op een wetsontwerp dat aanvulling van het Wetboek van Straf-
recht biedt met voorzieningen betreffende honen en smaden van of smalen
op God zonder dat hierbij de krenking van gevoelens wordt betrokken. Hij
zegt met Groen van Prinsterer van mening te zijn dat Nederland een
christelijk land is waarin eerbiediging van het Evangelie het recht en de
plicht van overheid en onderdaan is en dat de overheid, christelijk of niet,
aan deze 'hoogste Landswet' is gehouden. Toch is voor Krijger het feit
dat door het straffen van de krenking het feitelijk verschijnsel, de smadelijke
Godslastering, wordt getroffen van overwegend be lang en hij zegt gaarne
voor het wetsontwerp te zullen stemmen.i"

Kamerlid Peereboom van de Hervormde Gereformeerde Staatspartij
stelt op 27 mei 1932 dat hij zijn stem aan dit ontwerp niet kan geven. Met
het wetsontwerp wordt zijns inziens ten onrechte het lasteren van God niet
stratbaar gesteld. Door te bepalen dat krenking van bepaalde gevoelens
van mensen stratbaar zal zijn, wordt om de mens en niet om God het nieuwe
artikel voorgesteld. In zijn betoog laat hij enige kritiek op de Christelijk

251 Hand. II 1931-1932, p. 2649.
252 Hand. II 1931-1932, p. 2649.
253 Hand. II 1931-1932, p. 2610-2614, 2643-2645, 2649-265l.
254 Hand. II 1931-1932, p. 2621-2623.
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Historisehe Unie horen. Daar waar deze partij artike136 van de Nederlandse
Geloofsbelijdenis in het program heeft staan daar ontpopt de ehristelijk-
historisehe fraetie zich als de vertegenwoordiging van een partij die zelfs
van het bestraffen van Godslastering niets meer wit weten. Door alleen
de gevoelens van mensen te willen beseherrnen en de naam van God vrij
te laten smaden doet deze partij haar naam niet bepaald eer aan, aldus
Peereboom.i" Nadat Peereboom eehter de verdediging van de minister
heeft gehoord verkondigt hij op 1 juni dat hij toeh voor het wetontwerp
zal stemmen. Hij verklaart dat de wet geenszins een christelijke wet zoals
die door zijn partij gewenst wordt is, maar wil niet de indruk wekken dat
hij zich tegen elk voorgesteld wetsontwerp van de minister keert en zegt
alsnog de goede bedoelingen te waarderen.i"

Zandt, een van de drie afgevaardigden in de Tweede Kamer van de
Staatkundig Gereforrneerde Partij, zegt dat zijn partij niet in kan stemmen
met het wetsvoorstel. Zandt vindt dat het ontwerp Gods Woord en de daarop
gebouwde aloude gereformeerde confessie als grondslag mist. Niet de
Nederlands Hervorrnde Geloofsbelijdenis maar de antirevolutionaire
beginselen liggen vol gens Zandt aan dit ontwerp ten grondslag. Hij noemt
het beginselprogramma van de antirevolutionairen in flagrante strijd met
hetgeen de vaderen in hun geloofsbelijdenis, met name in artikel 36, zich
als roeping van de overheid hebben voorgesteld. De overheid behoort als
dienaresse Gods degene die Gods gebod overtreden te straffen. Het is de
plicht van de overheid om alle goddeloze aanslagen op Gods waarheid te
weren. Zandt meent dat ook de 'ongeloofspropaganda' onder het wetsont-
werp tegen Godslastering had moeten vallen. De stelling van onder ander
de minister van Justitie dat 'ongeloofstheorieen' vrij en ongehinderd geuit
mogen worden gaat lijnreeht in tegen hetgeen de reformatoren in hun
geschriften zeer nadrukkelijk hebben vastgesteld. Met het uiten en het
propageren van allerlei 'ongeloofstheorieen' zal ongetwijfeld het verbreiden
van allerlei God-onterende en zielsverdervende stellingen plaats vinden,
zullen afgoderij en lastering van God en Zijn naam veelvuldig voor gaan
komen, aldus Zandt. Zandt mist in het wetsvoorstel een doeltreffende
maatregel die alle Godslastering als zodanig zou kunnen tegengaan.
Bovendien ziet hij in het voorstel een tegemoetkoming aan Rome. Het
smalend spreken over de mis en over de eucharistie wordt volgens hem
mede strafbaar gesteld en het spreken over' den Roomschen broodgod' lijkt
eveneens strafbaar te worden. Met het ontwerp is het overigens ook mogelijk

255 Hand. II 1931-1932, biz. 2614,2615, 2643.
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dat protestanten voor de rechtbank worden gebracht en door rooms-
katholieke rechters veroordeeld worden, hetgeen Zandt een onaantrekkelijk
idee vindt. 257

Als de antirevolutionaire minister van Justitie, Donner tenslotte aan
het woord komt, tracht hij aan te tonen dat het strafbaar stellen van
Godslastering als zodanig niet juist is. Men moet dan namelijk voor deze
strafbepaling van staatswege een bepaald Godsbegrip tot uitgangspunt ne-
men. Dit nu lijkt de minister onmogelijk. Het hanteren van een algemeen
Godsidee, een Godsbegrip boven geloofsverdeeldheid, leidt er toe dat elke
objectieve aantasting van die Godsidee onder de strafbepaling valt en
hiermee tenslotte waarschijnlijk het ongeloof om zichzelf. Tevens zullen
onder een algemeen Godsidee Christus en de Heilige Geest niet vallen.
Donner vindt aldus dat bescherming van godsdienstige gevoelens het uit-
gangspunt moet zijn van deze wet en niet de Godslastering. Vervolgens
stelt Donner dat het voorgestelde artikel nooit in de strijd over geloofs-
waarheden te hulp geroepen kan worden in die zin dat men andere
geloofsopvattingen en geloofsuitdrukkingen over het hoogste Opperwezen
als smalende Godslasteringen zal kunnen aanklagen, want die opvattingen
en uitdrukkingen zijn voor hen die ze belijden juist het tegendeel ervan.
Het voorgestelde artikel is streng begrensd, het bevat alleen die vorm van
uiting waarin het hoogste Opperwezen, die in de uiting als reeel wordt
gesteld, wordt gesmaald. Dat het artikel in strijd is met de geest van de
Grondwet bestrijdt de minister ten zeerste. Het artikel is volgens hem juist
de toepassing van de grondwettelijke gedachte van de godsdienstvrijheid.
Tegen de bezwaren van Zandt steIt Donner dat hij, hoezeer Zandt dit be-
twijfelt, door de Schrift en belijdenis tot dit wetsontwerp is gekomen.
Donner zegt met Zandt principieel van mening te verschillen over de over-
heidstaak en over de wijze waarop God het best in deze maatschappij tot
Zijn eer komt. 258

Na bovenstaande behandeling van het wetsontwerp neemt de Tweede
Kamer op 1juni 1932het wetsontwerpmet 49 tegen 44 stemmen aan. Onder
de 44 kamerleden die tegen stemmen bevinden zich 21 sociaal-democraten,
8 liberalen, 7 vrijzinig-democraten, 3 staatkundig-gereformeerden, 2
communisten, F. Vos van de Middenpartij voor Stad en Land, en
Slotemaker de Bruine en Katz van de Christelijk Historische Unie.259

257 Hand. II 1931-1932, p. 2645-2647, 2653.
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In de Eerste Kamer begint men op 2 november 1932 aan de behandeling
van het wetsontwerp. De rooms-katholiek Heerkens Tbijssen kan zich vinden
in het voorgestelde wetsontwerp. Hij zegt te begrijpen dat de overheid in
een staat als de onze, Godslastering als zodanig niet strafbaar kan stellen.
Hoewel de meerderheid in Nederland God erkent, leven we toch in een
staat met een zeer gemengde bevolking, waar plaats moet zijn voor iedereen
welke godsdienstige of maatschappelijke overtuiging men ook is toegedaan.
Het moet in Nederland mogelijk zijn dat uitdrukkingen gebezigd worden
die anderen Godslasterlijk in de oren klinken zonder dat de overheid zich
geroepen acht daartegen te velde te trekken. Dit betekent niet dat in onze
staat, toch ook geen 'Etat athee' maar een christelijke natie, op laatdunkende
wijze, op smalende wijze God mag worden aangerand en zeker niet wanneer
het gebeurt met de bedoeling iemand in zijn godsdienstige gevoelens te
krenken. Heerkens Thijssen stemt dan ook voor het wetsontwerp.P"

De rooms-katholiek Van Sasse van I1sselt stemt eveneens voor het
wetsontwerp. Hij vindt echter dat als rechtsgrond voor het voorgestelde
misdrijf een ernstig vergrijp tegen de openbare orde moet gelden en niet
de krenking van godsdienstige gevoelens.P'

De sociaal-democraat Mendels is niet zo te spreken over het ontwerp.
Het wetsontwerp bindt meer dan voorheen het geval is geweest de vrijheid
van gedachtenopenbaring, onder andere gewaarborgd door artikel 7 van
de Grondwet. Deze vrijheid van gedachtenopenbaring wordt met het voorstel
vooral beperkt wanneer die vrijheid gebruikt zou worden op een wijze die
hen die gebruik maken van de vrijheid van godsdienstige belijdenis (art.
168 van de Grondwet) minder aangenaam is. Ais de vrijheid van godsdien-
stige belijdenis zich openbaart, al is het nog zo grof ten opzichte van de
gevoelens van anderen, niet godsdienstigen, dan bemoeien de wet en de
minister zich daarmee niet. Indien omgekeerd zij die gebruik maken van
de vrijheden van artikel 7 en artikel 9 van de Grondwet, die vrijheden ge-
bruiken op een wijze die krenkend is voor het gevoel van hen die gebruik
maken van de vrijheid van artikel 168 van de Grondwet (de vrijheid van
godsdienstige belijdenis), dan komt de minister met een wetsontwerp waarbij
de vrijheid van godsdienstige belijdenis beschermd wordt tegenover de
vrijheid van gedachtenopenbaring. De toepassing van artikel 168 van de
Grondwet gaat blijkbaar hoven die van de artikelen 7 en 9 van de Grondwet.
Mendels mist de stem van protest uit het gelovige kamp waarin gesteld
zou worden dat het Evangelie zo krachtig is dat de beschimping en krenking

260 Hand. I 1932-1933, p. 20-22.
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met het vrije woord en met propaganda zullen worden bestreden. Mendels
stelt dat het uit moet zijn met de onverdraagzaarnheid, men moet kunnen
verdragen dat men gehinderd wordt. Dat is de noodzakelijke consequentie
van de vrijheid van meningsuiting en van de vrijheid van overtuiging.
Mendels stemt evenals zijn partijgenoten in de Eerste Kamer tegen het
wetsontwerp.i"

De antirevolutionair De Veer staat bij dit wetsontwerp geheel aan de
zijde van de minister. Hij acht het noodzakelijk dat voor de strafbaarheid
van het feit streng de hand wordt gehouden aan het smalende van de uit-
drukking of afbeelding zeif. Dit is noodzakelijk om te voorkomen dat de
vrije meningsuiting op godsdienstig gebied in het gedrang zou komen. Be-
strijding van godsdienstige gevoelens behoort niet aan banden te worden
gelegd zolang die gevoelens niet op onnodige, onwaardige of ontoelaatbare
wijze worden gekrenkt. Bovendien acht De Veer evenals zijn partijgenoot
Heemskerk in de Tweede Kamer, 263 het strafbaar stellen van Godslastering
ais zodanig ongewenst omdat de overheid niet heeft te waken tegen
aantasting van Gods Majesteit. De overheid moet dit aan God overlaten.
Volgens De Veer gaat de wetgever door krenking van godsdienstige
gevoelens door smalende Godslastering strafbaar te stellen, zeker niet in
tegen de letter of geest van de Grondwet. In de artikelen 7, 9 en 168 van
de Grondwet wordt voortdurend de openbare orde veilig gesteid en hiermee
de strafwetgever de gelegenheid gegeven de maatregelen te treffen die hij
in het be lang van de openbare orde noodzakelijk acht. De Veer gelooft niet
dat het wetsontwerp aanleiding zal geven tot onverkwikkelijke strafproces-
sen. De kracht van dit onwerp ziet De Veer in zijn preventieve werking.
Voor de bestrijding van de geloofsovertuiging van een ander zal men in
het aigemeen niet bereid gevonden worden een dag op water en brood te
worden gezet en men zal dus weI oppassen dat men zich bij bestrijding
van iemands geloofsovertuiging niet schuidig maakt aan smalende
Godslastering .264

De antirevolutionair Anema is het met De Veer en Heemskerk eens
dat het niet de taak van de overheid is Godslastering ais zodanig strafbaar
te stellen. ABe aantasting van Gods Naam ais zodanig spee1t zich af in ver-
houdingen die voor de staat ontoegankelijk zijn en hem niets aangaan. De
overheid heeft echter weI de openbare orde te handhaven en moet hiermee
de schennis van de zedelijke eerbaarheid weren. Hoewel Anema het begrip

262 Hand. I 1932-1933, p. 22-26.
263 Zie p. 199.
264 Hand. I 1932-1933, p. 26-29.
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smalende Godslastering in de wetsbepaling zou willen vervangen door aan
heiligschennis stratbaar te stellen hij die in het openbaar mondeling of bij
geschrift of atbeelding zich uitlaat op een schimpende of smalende wijze,
die krenkend is voor de godsdienstige eerbiedwaardigheid, geeft hij toch
met overtuiging zijn stem aan het wetsontwerp.t"

Het christelijk-historische Eerste-Kamerlid De Savornin Lohman laat
zich mede namens de overige christelijk-historische Eerste-Kamerleden,
in positieve zin uit over het wetsontwerp. Terecht wordt vol gens hem
Godslastering als zodanig niet strafbaar gesteld. Indien Godslastering als
zodanig wel stratbaar zou worden gesteld dan zou dit betekenen dat de
overheid wordt gedwongen om een keuze te doen tussen de verschillende
godsbegrippen. Indien immers de strafwaardigheid zit in de aantasting van
Gods eer dan moet de overheid natuurlijk precies weten welk Godsbegrip
het ware is en zal zij aldus een keuze moeten doen. Zou de overheid een
keuze maken dan moet de zwaarst mogelijke straf worden opgelegd en dan
komen we in de richting van de theocratie, hetgeen vol gens De Savornin
Lohman geenszins het ideaal van de CHU is. In zijn betoog laat De Savornin
Lohman zijn kritiek horen met betrekking tot het amendement dat zijn
partijgenoot Slotemaker de Bruine de Tweede Kamer heeft voorgesteld.
De Savomin Lohman acht het amendement overbodig omdat het 'een open
deur intrapt'. De Godslastering als zodanig wordt immers niet stratbaar
gesteld, de overheid treedt niet tussen God en de mens en bemoeit zich
niet met die heilige verhouding. In de tweede plaats noemt De Savornin
Lohman het amendement gevaarlijk. Wanneer het amendement aangenomen
zou zijn dan had men zijn doel voorbijgeschoten. Men zou gewonnen hebben
dat de term Godslastering niet in de wet zou komen te staan, maar zou
daarentegen bewerkstelligd hebben dat alle mogelijke soorten van uitingen
onder de wet zouden gaan vallen die misschien niemand in deze kamer,
in ieder geval De Savornin Lohman zelf niet, onder de wet wil laten
vallen.P"

Minister Donner bestrijdt de mening van de sociaal-democraat Mendels
dat de vrijheid van meningsuiting wordt aangetast. De artikelen 7 en 9 van
de Grondwet kunnen bezwaarlijk worden aangevoerd. Artikel 7 sluit slechts
preventieve censuur uit en artikel 9 (over het recht van vereniging en
vergadering) noemt uitdrukkelijk de mogelijkheid van beperking. Ook indien
men de vrijheid van meningsuiting ziet als een 'algemeen gegeven van onze
constitutionele instellingen' wordt volgens Donner deze vrijheid niet

265 Hand. I 1932-1933, p. 39-41.
266 Hand. I 1932-1933, p. 29-34.
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aangetast. Het gaat hier in het geheel niet om het afsnijden van de moge-
lijkbeden om bepaalde meningen te uiten, het gaat hier over de vorm waarin
de meningen worden geuit. Er wordt slechts gevraagd dat men indien de
uitingen deel uitmaken van de bestrijding van een andere religie, met
woorden of afbeeldingen in een bepaalde vorm niet te kort doet aan hetgeen
heilig is bij die andere religie.P"

Het wetsontwerp wordt aangenomen in de Eerste Kamer met 28 tegen
18 stemmen. Het zijn de rooms-katholieken, antirevolutionairen en christe-
lijk-historischen die voor het wetsontwerp stemmen.i" Als de Wet van
4 november 1932, tot aanvulling van het Wetboek van Strafrecht met
voorzieningen betreffende bepaalde voor godsdienstige gevoelens krenkende
uitingen, komt het wetsontwerp tenslotte in het Staatsblad.i'"

In 1924 wordt van antirevolutionaire zijde enerzijds en van christelijk-
historische zijde anderzijds een uiteenlopende visie naar voren gebracht
met betrekking tot de verordeningen waarin Godslastering strafbaar wordt
gesteld. Met onder andere een beroep op het advies aan het Centraal Comite
van antirevolutionaire kiesverenigingen, waarin staat dat het recht en de
macht van de overheid om het kwade te treffen uitermate beperkt zijn,
verwerpt de christelijk -historische Slotemaker de Bruine dat de minister
zijn medewerking weigert aan vernietiging van betreffende verordeninggen.
Hij vindt dat de handhaving van de geboden van de eerste tafel rechtstreeks
de verhouding tot God betreffen. Propaganda voor het atheisme en
materialisme moet bestreden worden met een beroep op de zedelijke en
geestelijke krachten in het yolk en niet met een beroep op de overheid.
Bovendien ziet hij in strafbaarstelling van Godslastering een gevaar ontstaan
voor de vrijheid van religieuze meningsuiting en vindt hij het onwenselijk
dat wetten waar zij het zedelijk terrein noemen ook geacht worden het
godsdienstig terrein te bedoelen. De antirevolutionair Idenburg, die zegt
de vrije uiting van onder andere het atheisme niet te willen beletten, is van
mening dat de verordeningen niets met gewetensvrijheid en vrijheid van
gedachten te maken hebben. De overheid heeft hier een roeping ten opzichte
van de goede zeden waarvan de grondslagen liggen in wat Kuyper de
zedelijke gemeenschap van ons yolk noemt en waartoe niet het lasteren
maar het eren van Gods naam, een christelijk beginsel dat volgens hem

267 Hand. I 1932-1933, p. 42-45.
268 Hand. I 1932-1933, p. 49.
269 Stb. 1932, 524.
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ook onder artikel 3 van het program van de christelijk-historischen valt,
behoort.

Ten aanzien van het weren van 'De Tribune' uit de openbare leeszalen
zijn de meeste christelijke afgevaardigden het eens. Er is vol gens hen geen
sprake van aantasting van vrijheid van gedachtenuiting. Door subsidiering
draagt de overheid een zekere verantwoordelijkheid voor datgene dat in
openbare leeszalen wordt aangeboden, dus ook voor datgene waannee in
'De Tribune' de openbare orde wordt aangetast en revolutionaire propaganda
wordt verspreid. De staatkundig -gerefonneerden houden er een eigen visie
op na. Zij juichen toe dat 'De Tribune' wordt geweerd, waarbij als meest
dringende grond moet gelden het feit dat de eer van God wordt aangetast
en de regering op het publieke terrein van het leven geroepen is Gods eer
te handhaven, maar keuren het opkomen van antirevolutionairen en
christelijk-historischen voor vrijheid van uiting van godsdienstige en
wijsgerige denkbeelden af. Zij verwerpen de visie van onder andere Colijn
dat de overheid geen leiding mag geven aan het geestelijk leven van het
yolk.

De door de regering voorgestelde strafbaarstelling van Godslastering
in het Wetboek van Strafrecht wordt door de staatkundig-gerefonneerden
en door twee christelijk-historische afgevaardigden verworpen. De staatkun-
dig-gereformeerden vinden dat het voorstel, waaraan volgens hen antirevo-
lutionaire beginselen ten grondslag liggen, Gods woord en de daarop ge-
bouwde aloude gerefonneerde confessie als grondslag mist. Zij vinden dat
de overheid alle goddeloze aanslagen op Gods waarheid moet weren. Een
van de tegenstemmers van christelijk-historische zijde, Slotemaker de Bruine
heeft vooral moeite met de woorden 'smalende Godslasteringen' die hij
liever vervangen ziet door de woorden 'onduldbare Godslasteringen'. Dege-
nen die voor het regeringsvoorstel stemmen besluiten hiertoe geenszins
omdat zij zich allen volledig in het voorstel kunnen vinden. Verschillende
afgevaardigden (Krijger, Van Wijnbergen, Visscher) zien liever dat Gods-
lastering zonder meer strafbaar wordt gesteld. Zij betwijfelen of 'krenking
van gevoelens' wel onder de strafwet moet vallen. Andere christelijke
afgevaardigden (Teulings, Heerkens Thijssen, De Veer, Anema, De
Savornin Lohman) zijn juist tegen strafbaarstelling van Godslastering als
zodanig. Zij wijzen dit onder andere af omdat de overheid niet heeft te
waken tegen aantasting van Gods majesteit. De overheid moet dit aan God
overlaten. Bovendien zou de overheid gedwongen worden een keuze te doen
uit verschillende Godsbegrippen en dit is onrnogelijk. Met een algemeen
Godsbegrip zal elke objectieve aantasting van die Godsidee en daannee
waarschijnlijk het ongeloof om zichzelf strafbaar zijn. De overheid moet
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echter weI de openbare orde handhaven en de schennis van de zedelijke
eerbaarheid weren hetgeen met dit wetsontwerp gebeurt.

De vrijheid van meningsuiting wordt met stratbaarstelling van Godslas-
tering volgens de christelijke afgevaardigden niet aangetast. In de artikelen
7, 9 en 168 van de Grondwet wordt immers voortdurend de openbare orde
veilig gesteld en hiermee ook de gelegenheid gegeven de maaatregelen te
treffen die in het belang van de openbare orde noodzakelijk zijn zoals hier
de stratbaarstelling van Godslastering. De antirevolutionaire minister Donner
verklaart daarenboven dat hier niet het uiten van bepaalde meningen in het
geding is maar dat hier de vorm waarin de meningen worden geuit van
belang is.

§ 10 Wetten ter bestrijding van pornografie"?

Ondanks de totstandkoming van de Lex Regout in 1911 (zie p. 101 e.v.)
bJijft in Nederland de zorg bestaan over het toenemend zedeJijk verval.
Onder andere in het parlement zijn regelmatig wensen tot straffere be-
strijding van de zedenverwildering te horen. De directe aanleiding om in
1927 tot een strengere zedelijkheidswetgeving te komen vormt het Verdrag
van Geneve van 12 september 1923, tot beteugeling van de verspreiding
van en de handel in ontuchtige uitgaven.?" Hoewel de memorie van
toelichting van het wetsontwerp tot goedkeuring van dit verdrag"? stelt
dat de wetgeving in Nederland in het algemeen voorziet in hetgeen door
dit verdrag wordt geeist, acht de regering met de antirevolutionair Donner
als minister van lustitie toch een enkele wijziging van de strafwet geboden
en dient zij hiertoe op 3 augustus 1926 een wetsontwerp in.273Volgens
de regering is wijziging van artikel 240 van het Wetboek van Strafrecht
nodig en geheel in de geest van het verdrag. Tot nu toe stelt artikel 240
aIleen die verspreider van voor de eerbaarheid aanstotelijke geschriften,
atbeeldingen of voorwerpen stratbaar die bekend is met het aanstotelijke
karakter van deze zaken. Omdat niet zelden handelaren zich opzettelijk
onthouden van kennisneming van de inhoud van een geschrift waarvan
aannemelijk is dat deze aanstotelijk is voor de eerbaarheid en omdat het
bewijs van bekendheid verijdeld kan worden, wenst de regering een
wijziging van artike1240. Met het nieuwe artike1240 moet ook stratbaar

270 Zie onder andere: Torn SchaIken, Pomografie en strafrecht, Arnhem 1972, p. 45-62.
271 Goedgekeurd bij de Wet van 28 juni 1926 (Stb. 225).
272 Bijl. Hand. II 1924-1925, nr. 386 nr. 3.
273 Bijl. Hand. II 1925-1926, nr. 372 nr. 1.
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worden gesteld die verspreider van voor de eerbaarheid aanstotelijke
geschriften, afbeeldingen of voorwerpen die ernstige reden heeft de
aanstotelijkheid van deze zaken te vermoeden. Zo'n ernstige reden kan
worden gevonden in feiten die bijzondere waakzaamheid gebieden zoals
bijvoorbeeld een waarschuwing van de politie of vorig afleveringen van
een bepaald geschrift.F" Vervolgens verkondigt de regering, dat het
strafbaar zijn van het vervaardigen van pomografisch materiaal om te
verspreiden niet voldoende is en zij stelt voor via artikel 240 hieraan toe
te voegen dat ook het vervaardigen van pomografisch materiaal om openlijk
tentoongesteld of aangeslagen te worden strafbaar is. Tenslotte wil de
regering zoveel mogelijk verzending van rec1amemateriaal tegengaan en
wel door 'het openlijk of door verspreiding van eenig geschrift ongevraagd
aanbieden of als verkrijgbaar aanwijzen van geschriften, voorwerpen of
atbeeldingen die aanstotelijk zijn voor de eerbaarheid' strafbaar te doen
stellen. De Tweede en Eerste Kamer hebben weinig moeite met deze
voorstellen van de regering. Beide kamers nemen het wetsontwerp zonder
beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming aan.i" hetgeen de Wet
van 13 mei 1927, houdende wijziging van het Wetboek van Strafrecht en
van de Uitleveringswet in verband met de Verdragen ter bestrijding van
den handel in vrouwen en kinderen en ter beteugeling van de verspreiding
van en den handel in ontuchtige uitgaven.?" oplevert.

In 1935 blijkt dat de regering met Van Schaik als minister van Justitie
niet genoeg heeft aan de bepalingen om pomografie te bestrijden. In
september van dit jaar wordt een wetsvoorstel tot wijziging en aanvulling
van stratbepalingen betreffende de zeden ter bescherming van minderjarigen
ingediend.!" Met het wetsvoorstel wil de regering door wijziging van
artikel 240bis onder andere bewerkstelligen dat het aanbieden, afstaan, in
handen geven of vertonen van rniddelen ter voorkorning of verstoring van
de zwangerschap, van voor de eerbaarheid aanstotelijke geschriften,
atbeeldingen of voorwerpen aan personen beneden 18jaar en het ten gehore
brengen van voor de eerbaarheid aanstotelijke geschriften aan personen
beneden 18 jaar, ook strafbaar is indien dit alles niet openlijk gebeurt. Met
andere woorden de eis van openbaarheid wordt in dit artikel geschrapt
evenals de term 'uit winstbejag', terwijl het ten gehore brengen van de
genoemde zaken aan de strafbepaling wordt toegevoegd. Daamaast moet
door wijziging van artikel 451 bis strafbaar worden het al dan niet openlijk

274 Bijl. Hand. II 1925-1926, nr. 372 nr. 3.
275 Hand. II 1926-1927, p. 1685, Hand. 11926-1927, p. 820.
276 Stb. 1927, 156.
277 Bijl. Hand. II 1934-1935, nr. 470 nrs. 1-2.
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ten gehore brengen van zinnenprikkelende geschriften. De tot nu toe ook
in artikel 451 bis gestelde eis van openbaarheid zal komen te vervallen en
hierdoor wordt het aanbieden, afstaan, in handen geven of vertonen van
enig geschrift, afbeelding of voorwerp om de zinnelijkheid van de jeugd
te prikkelen ook strafbaar indien dit zich niet op plaatsen voor openbaar
verkeer bestemd voordoet.

AI uit het voorlopig verslag van de vaste Tweede-Kamercommissie voor
Privaat- en Strafrecht.?" waarvan onder andere de rooms-katholiek
Goseling en de antirevolutionair Terpstra dee 1uitmaken, is op te maken
dat het wetsvoorstel door het merendeel van de Tweede Kamer zal worden
toegejuicht. De comrnissie acht het wetsontwerp van belang met het oog
op het beschermen van onzelfstandigen en het tot op zekere hoogte
tegengaan van het ontstaan van een bedorven sfeer. Indien ernstige leemten
in het systeem van de strafwet zijn aan te wijzen, zijn vooral wanneer het
bescherming van van belang zijnde ideele goederen zoals hier de handhaving
van de goede zeden betreft, voorzieningen gerechtvaardigd en zelfs geboden.
Verscheidene comrnissie1eden brengen hierbij naar voren dat de overheid
gehouden is in wetgeving en bestuur Gods wet tot opperste richtsnoer te
nemen.

Tijdens de behandeling van het wetsontwerp in de Tweede Kamer komt
tot uiting dat van sociaal-democratische zijde gereserveerd wordt gereageerd
op het wetsvoorstel. De sociaal-democraat Van der Heide zegt vee 1sterker
dan de minister overtuigd te zijn van de uiterst beperkte macht van de
strafwetgever om seksuele imrnoraliteit door straf te corrigeren. Hij staat
zeer terughoudend ten aanzien van de strafbepalingen inzake zedendelicten.
Van der Heide is voorts bang dat allerlei lectuur, zonder enige zinnen-
prikkelende bedoeling of tendens geschreven in het gedrang komt met inwer-
kingtreding van de nieuwe bepalingen. Zelfs het voorlezen uit werken van
bekende schrijvers van de 17"eeuw, Vader Cats bijvoorbeeId, in aanwezig-
heid van een 17-jarige zou al gezien kunnen worden als het ten gehore
brengen van zinnenprikkelende geschriften aan de jeugd en dus strafbaar
zijn.?"

De minister van Justitie, de rooms-katholiek Van Schaik, is evenals
de minister van Justitie in 1911, Regout.i" van mening dat het zedeIijk
Leven voor alles bevorderd moet worden binnen de maatschappij zelf.
Ouders, opvoeders, onderwijzers, kerkgenootschappen en verenigingen

278 Bijl. Hand. II 1935-1936, nr. 85.
279 Hand. II 1935-1936, p. 1802-1804.
280 Zie p. 104.
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zijn geroepen om immorele handelingen en uitlatingen te bestrijden.
Daamaast echter ligt op dit terrein ook een taak voor de strafrechter, ook
deze moet ertoe bijdragen dat bedenkelijke toestanden die op het ogenblik
in de maatschappij heersen onderdrukt worden. Nadat Van der Heide nog
eens nadrukkelijk vraagt om een reactie van de minister met betrekking
tot zijn bezwaar tegen de bepalingen in verband met zinnenprikkelende
lectuur die zonder zinnenprikkelende bedoeling of tendens is geschreven,
stelt Van Schaik dat hij de bezwaren van dit kamerlid niet dee It. Door de
voorgestelde bepalingen zal in het vervolg terecht 'de oudere' meer dan
voorheen de nodige voorzichtigheid moeten betrachten bij het geven of ten
gehore brengen van lectuur aan kinderen. Door de minister wordt beaamd
dat in een klassiek werk weI eens een passage voorkomt die geschikt is
om de zinnen te prikkelen, de voorgestelde bepalingen zijn echter niet
bedoeld om op grond van zodanige passage strafvervolging in te stellen.
Het is de bedoeling geweest het in handen geven of ten gehore brengen
aan de jeugd van in het algemeen zinnenprikkelende geschriften, strafbaar
te stellen. Van Schaik acht het parket verstandig genoeg de wet in deze
zin op de juiste wijze toe te passen.?"

Om de zedelijke vergiftiging van de jeugd nog beter te kunnen tegengaan
dan de regering voorstelt, komen de kamerleden Goseling en Terpstra met
een amendement op het wetsvoorstel. 282 Beide kamerleden vinden dat
in artikel 240bis niet aIleen moet komen te staan dat de dader strafbaar
is indien de aanstotelijkheid van het geschrift, de afbeelding of het voorwerp
of het middel hem bekend is, maar dat het wenselijk is hier aan toe te
voegen dat de dader al strafbaar is indien hij ernstige reden heeft om te
vermoeden dat het geschrift, de afbeelding of het voorwerp aanstotelijk
is voor de eerbaarheid of dat het middel een middel tot voorkoming of tot
verstoring van zwangerschap is. Goseling geeft aan dat deze verandering
nodig is omdat het bewijs van bekendheid moeilijk is te leveren. Vooral
het terrein van uitleenbibliotheken en de verhoudingen op kantoren, in
werkplaatsen en fabrieken maken deze verscherping van artikel 451 bis
noodzakelijk. Degenen die bibliotheken houden zullen voortaan rekenschap
moeten geven van wat zij aan de jeugd uitlenen.i" De minister laat zich
goedkeurend uit over het amendement. Met het amendement kan een
krachtige bestrijding van het uitlenen van pornografische lectuur aan
minderjarigen worden bereikt vooral in die gevallen dat de houders van

281 Hand. 111935-1936, p. 1805-1808.
282 Bijl. Hand. II 1935-1936, Dr. 85 nr. 6.
283 Hand. II 1935-1936, p. 1808,1809.
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de bibliotheken de boeken niet zelf hebben gelezen of aithans niet bewezen
kan worden dat zij ze gelezen hebben.P' Nadat de voorzitter van de
Tweede Kamer de Ieden die voor het amendement zijn verzocht heeft op
te staan, constateert hij dat het amendement is aangenomen.i"

Het gewijzigde artikel 240bis wordt evenals het wetsontwerp zelf ver-
vol gens zonder hoofdelijke stemming aangenomerr'" en nadat de Eerste
Kamer zich zonder beraadsiaging en zonder hoofdelijke stemming voor
het ontwerp heeft uitgelaten"" wordt de Wet van 18 juli 1936, tot
wijziging en aanvulling van de bepalingen betreffende de zeden in het
Wetboek van Strafrecht ter betere bescherming van minderjarigen.i" een
feit.

De streng ere bepalingen die' zedenverwildering' moeten tegengaan stuiten
op geen enkel verzet bij de christeIijke afgevaardigden. Integendeel de
antirevolutionairen en rooms-katholieken wens en zelfs een meer krachtige
bestrijding van de zedendelicten dan de regering en zorgen er met een
amendement voor dat onder andere het uitienen van pornografische Iectuur
aanjeugdigen krachtiger kan worden bestreden. De christelijke afgevaar-
digden vinden evenals de rooms-katholieke minister van Justitie Van Schaik
dat allereerst het zedelijk Ieven binnen de maatschappij zelfbevorderd moet
worden, maar dat daarnaast echter ook de overheid bedenkeIijke toestanden
die in de maatschappij heersen moet onderdrukken.

§ 11 Wet ter bescberming van de openbare orde"?

Op 28 november 1933 dient de regering een Wetsontwerp, houdende
voorzieningen ter bescherming van de openbare orde, in bij de Tweede
Karner."? Met dit wetsvoorstel wordt beoogd het openbaar gezag en de
openbare orde te beschermen tegen 'steeds vaker voorkomende kwaadwillen-
de uitingen van uiterst rechtse of uiterst Iinkse groeperingen, die gezien
verwante verschijnselen in het buitenland kunnen uitgroeien tot bedenkelijke
bewegingen'. De huidige stratbepalingen bieden volgens de regering, in

284 Hand. II 1935-1936, p. 1810, 181!.
285 Hand. II 1935-1936, p. 1811.
286 Hand. II 1935-1936, p. 1811.
287 Hand. I 1935-1936, p. 738.
288 Stb. 1936, 203.
289 Zie onder andere: P.l. Oud, Het jongste veri eden V, Assen 1950, p. 119-120.
290 Bijl. Hand. II 1933-1934, nr. 237 nrs. 1-2.
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deze onrustige jaren van sociaal-economische crisis, te weinig mogelijlcheden
om op te kunnen treden tegen dit misbruik van de vrijheid van drukpers.
Beschimping van de overheid, ophitsing tot strafbare feiten en het opzetten
van het ene deel van de bevolking tegen het andere moeten met strengere
straffen worden voorkomen. Een belangrijke wijziging op het gebied van
strafbare belediging wordt met het wetsontwerp voorgesteld. Met de
invoeging van vier nieuwe artikelen in het Wetboek van Strafrecht (137a
t\m 137d) zal belediging van het openbaar gezag, openbare instellingen,
openbare lichamen en van een deel van de bevolking strafbaar gesteld gaan
worden, terwijl tot op heden alleen belediging van een bepaald persoon
in de strafbepaling te vinden is. Ook moet in artikel67a van het Wetboek
van Strafrecht de mogelijkheden geschapen worden om belediging van een
ambtenaar in prive te vervolgen zonder dat er een klacht is ingediend, omdat
het belang van de staat bij vervolging groter kan zijn dan het belang van
de ambtenaar bij niet-vervolging. De bepalingen gericht tegen het
verspreiden van bepaalde beledigende, Godslasterlijke of opruiende
geschriften of afbeeldingen wil de regering met dit wetsontwerp eveneens
verscherpen door ook de verspreider van deze geschriften of afbeeldingen
die de inhoud niet kent maar wel ernstige reden heeft om zo'n inhoud te
vermoeden, strafbaar te gaan stellen. Om vervolgens kwetsing van
zedelijkheidsgevoelens door middel van grammofoonplaten, ook via de
radio, te voorkomen wordt toevoeging aan artikel 240 van het Wetboek
van Strafrecht voorgesteld, waarmee ook het openlijk ten gehore brengen
van pornografie strafbaar zal worden.

Naar de mening van de regering draagt het ontwerp een gematigd karak-
ter en is het voor de openbare orde van ingrijpende betekenis. Het betreft
hier een noodzakelijke begrenzing van de vrijheid van openbare meningsui-
ting. Rustige overweging van de aan te brengen begrenzing, onder vermij-
ding van vertraging is echter zonder twijfel gewenst omdat de vrije openbare
meningsuiting, ook voor het welzijn van de staatsgemeenschap, zeer
belangrijk is.291

Door de Commissie voor Privaat- en Strafrecht wordt in het voorlopig
verslag erkend dat een aantal bepalingen van het Wetboek van Strafrecht
die be trekking hebben op de openbare orde gewijzigd moeten worden. Over
de omvang van deze wijziging lopen de meningen uiteen. Enige Tweede-
Kamerleden stellen dat velen thans al te gevoelig zijn geworden voor scherpe
uitingen van anderen en vinden dat niet te snel moet worden overgegaan
tot het strafbaar stellen van uitingen waaraan vroeger geen of weinig

291 Bijl. Hand. II 1933-1934, nr. 237 nrs. 3,5.
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aanstoot werd genomen. Verscheidene andere leden zijn van mening dat
het noodzakelijk is met dit wetsonwerp op te treden tegen de excessen van
het antisemitisme. 292 Nadat op verzoek van de commissie de regering
en de commissie mondeling overleg hebben gevoerd,"? buigt de Tweede
Kamer zich op 1 en 2 mei 1934 over het wetsvoorstel. De sociaal-democraat
Van der Heide voert als eerste het woord. Hij is het niet eens met het
strafbaar stellen van publieke belediging van het openbaar gezag of van
openbare lichamen of instellingen en met de strafbaarstelling van publieke
belediging van een groep van de bevolking. Hoewel hij aan de ene kant
vindt dat bijvoorbeeld de openbare antisemitische uitlatingen die voorkomen
in 'De Bezem', het nationaal-socialistische orgaan vande NSNAP, zeker
weI strafbaar gesteld zouden mogen worden denkt hij aan de andere kant
dat het overgrote dee I van het yolk te veel beschaafd, goede smaak en
verdraagzaamheid bezit dan dat al die lasterlijke nonsens een reeel gevaar
zouden kunen betekenen. Van der Heide denkt niet dat dergelijke uitingen
de openbare orde rechtstreeks bedreigen. Bovendien is hij van oordeel dat
door het voorgestelde de vrije meningsuiting en de gezonde zelfkritiek te
veel in het gedrang zullen komen. De vraag of een woord of kwalificatie
beledigend is, is niet krachtens een objectieve maatstaf te beantwoorden.
De rechterlijke macht in ons land heeft zijns inziens over 't algemeen te
weinig contact met het volksleven en vindt in sommige van haar representan-
ten fascistische sympathieen. In vele gevallen zal volgens Van der Heide
de rechterlijke macht dan ook de objectiviteit missen die eigenlijk
noodzakelijk is om te komen tot een rechtspleging die met het oog op het
voorgestelde gewenst is.294

De communist De Visser vindt dat de voorgestelde maatregelen tot in-
perking van de vrije meningsuiting zijn te vergelijken met 'de beruchte
crirninele ordonnantien van Philips II van 1570', waaruit eveneens eenzij-
digheid sprak en waarbij de in het yolk opkomende geestelijke stromingen
verwaarloosd werden. Volgens De Visser is het wetsontwerp op de eerste
plaats gericht tegen de revolutionairen en zal door het strafbaar stellen van
het beledigen van een groep van de bevolking, over het fascisme geen lelijk
woord meer gezegd mogen worden zonder dat men vervolgens gestraft
wordt.?"

Intussen gaat de revolutionair-socialist Sneevliet nog een stapje verder
door te verkondigen dat we met deze wettelijke bepalingen in de voorhof

292 Bijl. Hand. II 1933-1934, nr. 237 nr. 4.
293 Bijl. Hand. II 1933-1934, nr. 237 nr. 8.
294 Hand. II 1933-1934, p. 1824-1827.
295 Hand. II 1933-1934, p. 1827-1829.
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van de fascistische dictatuur en haar methoden worden gebracht. Nederland
verliest in toenemende mate z'n naam als land met democratische
vrijheden.?"

Een ander geluid is te horen van de vrijzinnig-democrate Bakker-Nort.
De strekking van het ontwerp komt haar in de huidige omstandigheden
wenselijk voor. Zij vreest niet dat met de nieuwe bepalingen de vrijheid
van woord en kritiek in de verdrukking zal komen. De vrijheid van het
woord blijft bestaan en zakelijke kritiek mogelijk mits dit gebeurt in behoor-
lijke vorm. Alleen de vrijheid zich in het openbaar op een kwetsende en
beledigende wijze te uiten over het openbaar gezag en groepen van de
bevolking wordt aan banden gelegd. Preventieve censuur blijft ook hier
op grond van artikel 7 van de Grondwet verboden, maar strengere repressie
tegen opruiing en belediging is met een beroep op het laatste gedeelte van
artikel 7: behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet, volgens
Bakker-Nort mogelijk en gewenst.?"

Kamerlid Lingbeek van de Hervormde Gereformeerde Staatspartij waar-
deert dat met het wetsontwerp het gezag hoog wordt gehouden en tegen
belediging wordt beschermd, maar is tegelijkertijd niet te spreken over de
bepaling die belediging van groepen uit de bevolking strafbaar gaat stellen.
Uit de memorie van antwoord heeft Lingbeek opgemaakt dat met groepen
vooral Joden, predikanten en roorns-katholieke geestelijken worden bedoeld.
De wetsontwerper heeft volgens Lingbeek de bescherming van diverse
geestelijke en godsdienstige richtingen op het oog maar schrijft dit liever
niet in de wet. De onderhavige wet is van dezelfde soort als de zogenaamde
Godslasteringswet, die voor niet-godsdienstig publiek aannemelijk werd
gemaakt als zijnde een wet tegen krenking van andermans gevoelens en
aan godsdienstig publiek met zekere trots werd vertoond als een bij de wet
opkomen voor de naam en eer des Heeren. Bescherming van alle mogelijke
groepen tegen belediging wordt met dit wetsonwerp voorgesteld, maar be-
doeld wordt bescherming tegen belediging van verschillende godsdienstige
groepen en hun voorgangers. Lingbeek noemt deze door hem gesuggereerde
aanpak een soort smokkelarij op wetgevend gebied en koestert hier ernstige
bezwaren tegen. Het strafbaar stellen van belediging van verschillende
godsdienstige groepen en hun voorgangers brengt volgens Lingbeek de pro-
testantse vrijheid in gevaar. Met desbetreffende bepalingen in de hand zullen
door de protestantse pers, bij het protestantse onderwijs en tijdens
protestantse prediking dingen gezegd kunnen worden die een rooms-

296 Hand. II 1933-1934, p. 1836-1839.
297 Hand. II 1933-1934, p. 1829-1831.
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katholieke recbter zou kunnen opvatten als belediging van een groep.
Lingbeek wil de vrijbeid bebouden om bet rooms-katholieke geloof in navol-
ging van Groen van Prinsterer een gevaarlijk bijgeloof te noemen.?"

Voor de antirevolutionair Terpstra bebben de voorgestelde bepalingen
in verband met de tegenwoordige omstandigbeden voldoende grond. Omdat
de vrijheid van het geschreven en gesproken woord beboort tot ooze boogste
goederen kan hij instemmen met maatregelen die:

'beoogen tegen te gaan het misbruik van die vrijheid door hen, die door opruiing
of door het zich in het openbaar opzettelijk in beleedigenden vorm uitlaten over
het gezag, dat gezag willen omverwerpen of neerhalen. Indien het gezag niet
stevig staat, valt ook de vrijheid ineen. ,299

Het voorstel zou pas dan onaanvaardbaar worden indien aIle vrijheid van
kritiek op overheidsdaden aan banden werd gelegd. Hetgeen stratbaar gesteld
wordt, namelijk bet gebruiken van onterende kwalificaties is ecbter onnodig
voor het uiten van kritiek op de overheid. Terpstra zegt het gebeel onjuist
te acbten dergelijke excess en van de vrijbeid te verdedigen ten behoeve
van extreme richtingen die, mocbten zij door volop misbruik te maken van
de vrijheid de macht in de staat veroveren, geen ogenblik zouden aarzelen
om iedere vrijheid van meningsuiting in de kiem te smoren. Hij hoopt dat
de regering met het wetsontwerp als wet, extremisme op het gebied van
de bestrijding van de overheid zal weten te voorkomen. Ten aaozien van
stratbaarstelling van belediging van een groep van de bevolking merkt
Terpstra op dat hij deze maatregel aIleen aanhangt met het oog op de open-
bare orde. Belediging van een bepaalde groep van de bevollcing zal niet
stratbaar moeten zijn omdat krenking van het rechtsgevoel van een groep
plaats vindt, deze belediging moet stratbaar gesteld worden wegens de
rechtstreekse bedreiging voor de openbare orde. Indien de openbare orde
niet wordt belaagd moet de vrijheid om groepen aan de kaak te steIlen
waarvan beginsel of optreden funest geacht wordt voor bet Yolk, ongerept
blijven.F?

Het christelijk-historische kamerlid Katz laat weten dat zij ondanks het
feit dat het bier ingrijpen ten aanzien van de vrijheid van meningsuiting
en de vrijbeid van drukpers betreft, waardeert dat de regering dit wetsont-
werp heeft ingediend. Zij hoopt dat de rechterlijke macht de bedoeling van

298 Hand. II 1933-1934, p. 1832, 1833.
299 Hand. II 1933-1934, p. 1841.
300 Hand. II 1933-1934, p. 1840, 1841.
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de regering zo zuiver mogelijk zal toepassen en dat daardoor bij de
bevolking weer meer zelftucht zal ontstaan. 301

Ook de rooms-katholiek Goseling vindt dat nu het moment gekomen
is waarop de overheid moet ingrijpen om te voorkomen dat Nederland de
dupe wordt van een sfeer waarin door rechts en links valse ideologieen
naar voren worden gebracht met gebruik van extreme uitingen.?"

Minister Van Schaik begint zijn verdediging met te stell en dat het
voorgestelde wetsontwerp beschouwd moet worden als een maatregel van
verweer tegen de ergerlijke wijze waarop tegenwoordig in ons land de
vrijheid van het woord en de vrijheid van drukpers worden misbruikt. De
regering laat zich niet verstrikken in een vals vrijheidsbeginsel, de vrijheid
moet doelbewust en met positieve middelen worden ingetoomd daar waar
zij gevaar voor de orde en rust in de staat met zich brengt. Ten aanzien
van groepsbelediging merkt de minister van Justitie op dat desbetreffend
voorschrift is voorgesteld om tegen de ergerlijke en afkeurenswaardige hetze
en beledigingen waaraan de Joden in ons land zijn blootgesteld, op te kunnen
treden. Dit betekent niet dat andere groepen niet door deze nieuwe maatregel
beschermd gaan worden. Elke groep, elke totaliteit van personen die een
gemeenschappelijk kenmerk dragen of waaraan de dader een gemeen-
schappelijk kenmerk toekent kan rekenen op bescherming in geval van bele-
diging. Ook het aanranden van bijvoorbeeld de communistische kamerfractie
is niet geoorloofd wanneer dit in kwetsende en beledigende vorm gebeurt.
Dit betekent niet dat men ten aanzien van een groep niet zou mogen
gewagen van voor deze groep kenmerkend slechte eigenschappen. Van
Schaik geeft hiermee Lingbeek te kennen dat diens angst op dit punt
onterecht is. Ten aanzien van de verscherping van de bepalingen gericht
tegen het verspreiden van bepaalde beledigende, Godslasterlijke of opruiende
geschriften of afbeeldingen zegt de minister dat bona fide verspreiders niets
te vrezen hebben van deze verscherping. De officier van Justitie dient
immers, wil er sprake van strafbaarheid zijn, te bewijzen dat de verspreiders
geweten hebben van de strafbare inhoud of dat zij ernstige reden hadden
om deze inhoud te vermoeden. Hoogstens zullen door de verscherping de
verspreiders voorzichtiger worden en zich aIleen inlaten met verkoop of
colportage van boeken en geschriften die komen van een onverdacht adres.
Tenslotte neemt de minister het op voor de door sommige kamerleden
aangeklaagde rechterlijke macht. Volgens Van Schaik munt het rechtspre-
kend korps uit door onpartijdigheid, rechtvaardigheid en wijze voorzichtig-

301 Hand. II 1933-1934, p. 1841-1843.
302 Hand. II 1933-1934, p. 1858, 1859.
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heid. De minister maakt zich niet ongerust over onmatige, ondoelmatige
en ongewenste toepassing van de nieuwe regeling.?"

Na sluiting van de beraadslaging en nadat de vaste Commissie voor
Privaat- en Strafrecht hiertoe unaniem heeft geadviseerd, neemt de Tweede
Kamer het wetsontwerp aan met 47 tegen 24 stemmen.P" De sociaal-
democraten stemmen met de communisten en de revolutionair-socialist
Sneevliet tegen het voorstel.

Ook in de Eerste Kamer zijn de sociaal-democraten tegen het wetsvoor-
stel. De sociaal-democraat Mendels vindt dat de overheid voldoende midde-
len heeft om de openbare orde te handhaven. Er mag geen wanverhouding
ontstaan tussen de staatsbevoegdheid en de toepassing daarvan enerzijds
en hetgeen het individu aan bewegingsvrijheid van daad, van wil en van
uiting overblijft anderzijds.?"

De roorns-katholiek Steger vindt daarentegen de voorgestelde maatrege-
len noodzakelijk voor de openbare orde. Alles wat de openbare orde ver-
stoort moet worden tegengegaan. De ernstige verstoring van de openbare
orde die pas in Amsterdam plaats heeft gevonden, geeft aan dat extra be-
scherming tegen zedenverwording van de massa in de vorm van dit
wetsvoorstel nodig is.306

Het christelijk-historische kamerlid Pollema acht het wetsonwerp
gematigd en vraagt zich af of het wetsonwerp wat belediging betreft weI
ver genoeg gaat. Hij betreurt dat niet stratbaar wordt het in niet beledigende
vorm ten laste leggen van dingen aan bepaalde ambtsdragers, vertegenwoor-
digers van het openbaar gezag of volksvertegenwoordigers op een zodanige
wijze dat een verkeerde indruk wordt gewekt. Pollema hoopt dat de minister
spoedig met een aanvulling van het ontwerp op dit punt zal komen.?"

Minister Van Schaik voelt niet veel voor de door Pollema gewenste
aanvulling van het wetsontwerp. De minister zegt in zijn voorstellen zoveel
mogelijk het vrije woord en geschrift te sparen omdat hij voorstander is
van de vrijheid van kritiek op werkzaamheden van de overheid. De zakelijke
kritiek op overheidsdaden moet niet nodeloos worden getroffen. Het
klakkeloos uiten van beschuldigingen is op zichzelf voor de minister niet
voldoende reden om beschuldigingen die ten onrechte zijn gedaan stratbaar

303 Hand. II 1933-1934, p. 1843, 1850-1855, 1859, 1860.
304 Hand. II 1933-1934, p. 1866.
305 Hand. I 1933-1934, p. 642-648.
306 Hand. I 1933-1934, p. 648-650.
307 Hand. I 1933-1934, p. 650-652.
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te stellen. De instellingen kunnen zich immers verdedigen tegen de be-
schuldigingen; de waarheid komt vanzelf aan het licht.308

De antirevolutionairen in de Eerste Kamer hebben geen behoefte zich
tijdens de beraadslagingen uit te laten over het ontwerp. Zij stemmen met
dechristelijk-historische, de rooms-katholieke, de liberale en de vrijzinnig-
democratische kamerleden voor het ontwerp dat met 24 tegen 10 stemmen
wordt aangenomen.P" In het Staatsblad verschijnt het wetsontwerp als
de Wet van 19 juli 1934, houdende nadere voorzieningen ter bescherming
van de openbare orde. 310

De christelijke afgevaardigden stemmen in 1934 geheel in met bepalingen
die ter bescherming van de openbare orde worden voorgesteld. Zij vinden
dat misbruik van de vrijheid van drukpers moet worden ingetoomd ter
bescherming van deze openbare orde. De christelijk-historische Pollema
wenst wat belediging betreft zelfs verdergaande bepalingen dan de regering
voorstelt. De rooms-katholieken en antirevolutionairen daarentegen vinden
de voorgestelde bepalingen voldoende mogelijkheden bieden om het gebruik
van onterende kwalificaties voor het uiten van kritiek op de overheid tegen
te gaan en om de rechtstreekse bedreiging voor de openbare orde door
belediging van een bepaalde groep van de bevolking te kunnen weerstaan.

§ 12 De grondwetsherziening van 1938311

Op 12 februari 1934 wordt de Staatscommissie-Koolen ingesteld om het
probleem van de revolutionaire volksvertegenwoordiger te onderzoeken. 312

Op 16 juni van datzelfde jaar brengt deze commissie haar rapport uit met
de conc1usie dat het gewenst is maatregelen te treffen. Om degene te treffen
die 'hun lidmaatschap van de Staten-Generaal, de Provinciale Staten of de
gemeenteraad gebruiken om een streven tot uitdrukking te brengen gericht
op verandering van de bestaande rechtsorde met toepassing of bevordering
van onwettige middelen' , moet volgens de commissie een wettelijke regeling
tot stand worden gebracht waarmee een lid vanwege deze uiting van zijn
lidmaatschap vervallen kan worden verklaard. Voorts stelt de commissie
aanvulling van het Wetboek van Strafrecht voor in verband met misdrijven

308 Hand. I 1933-1934, .652-658.
309 Hand. I 1933-1934, p. 658.
310 Stb. 1934,405.
311 Zie onder andere: P.l. Oud, Het jongste veri eden V, Assen 1950, p. 440-452, 455-465.
312 kb 12 februari 1934 nr. 62.
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van leden van vertegenwoordigende lichamen tegen onder andere de
staatsveiligheid, de koninklijke waardigheid en de openbare orde. De
commissie meent dat de voorschriften van de Grondwet de door haar
voorgestelde maatregelenniet in de weg staan. De regering en vele Tweede-
Kamerledendenken hier enigszins anders over. Door hen wordt zonder
grondwetswijziging een bevredigende oplossing niet mogelijk geacht. Het
gevolg is dat de regering in de troonrede van 1935 aankondigt dat
voorstellen tot wijziging van sommige bepalingen van de Grondwet zullen
worden gedaan. Aanvankelijk heeft de regering niet het voomemen een
staatscommissie in te steIlen, maar op aandrang vanuit de Eerste en Tweede
Kamer benoemt de regering toch op 24 januari 1936 een staatscommis-
sie'" met de ministers De Wilde en Van Schaik respectievelijk als
voorzitter en tweede-voorzitter. 314 De regering draagt de commissie op
een grondwetsherziening voor te bereiden en hierbij onder andere het recht
van de vrijheid van drukpers en het onderwerp van de revolutionaire
volksvertegenwoordiger onder de loep te nemen.

De staatscommissie brengt op 8 juni 1936 haar rapport uit waarin zij
ten aanzien van de vrijheid van drukpers voorsteld een lid aan artikel 7
toe te voegen, luidende:

'De wet kan regels stellen, volgens welke eene bepaalde uitgave wegens nader
bij de wet te onderschrijven grove inbreuk op de openbare orde tijdelijk kan
worden verboden.'

Naar het oordeel van de commissie is de vrijheid van drukpers een van
onze belangrijkste politieke rechten, maar de erkenning van de grote
betekenis van de drukpersvrijheid mag er niet toe leiden dat stelselmatig
misbruik wordt gemaakt van deze vrijheid. De eerbiediging van de vrijheid
van de pers moet eindigen waar die vrijheid in losbandigheid ontaardt.
Daarom is het noodzakelijk dat het verschijnen van bepaalde uitgaven
waardoor grove inbreuk wordt gemaakt op de openbare orde, tijdelijk
verboden kan worden. Niet aIle leden van de commissie zijn het eens met
de voorgestelde wijziging van artikel 7 van de Grondwet. Vier leden,
waaronder Albarda en Joekes, vinden dat een verbod van een bepaalde
uitgave een nog strengere en verder strekkende maatregel is dan het
opleggen van de verplichting om uitgaven aan voorafgaande keuring en
goedkeuring van de overheid te onderwerpen. Zij achten de mogelijkheid

313 kb van 24 januari 1936, Dr. 4l.
314 P.l. Oud, Hetjongste veri eden V, Assen 1950, p. 440-442.
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van een tijdelijk verbod van een bepaalde uitgave een ongewenste maatregel
van preventieve censuur en verwerpen het wijzigingsvoorstel. 315

De regering besluit, zij het op geheel andere gronden, eveneens het
idee van de staatscommissie om artikel 7 te wijzigen niet over te nemen.!"
Het lijkt de regering niet wenselijk om in de huidige omstandigheden, nu
slechts door samenwerking van alle nationale krachten de moeilijkheden
kunnen worden overwonnen, een politiek vraagstuk van deze aard op te
werpen. Het vraagstuk van de vrijheid van de pers heeft een sterk politieke
inslag waarover in brede kring verschillend wordt gedacht. De regering
zegt hierbij in het midden te laten of voor een verschijningsverbod van een
uitgave een wijziging van artikel 7 van de Grondwet nodig is. Er is volgens
de regering zeker ruimte voor de mening dat artikel 7 zich slechts richt
tegen preventieve censuur; waardoor andere maatregelen om de drukpersvrij-
heid te beperken mogelijk zijn."?

Het voorstel van de staatscommissie om in artikel 86 van de Grondwet
de mogelijkheid te openen om vertegenwoordigers van de Staten-Generaal,
de Provinciale Staten en de gemeenteraad van hun lidmaatschap vervaIlen
te verklaren, 'indien zij een streven tot uitdrukking brengen, gericht op
verandering van de bestaande rechtsorde met toepassing of bevordering
van onwettige middelen' wordt weI door de regering in het voorstel tot
grondwetswijziging opgenomen.De voorgestelde regeling is noodzakelijk,
omdat de op dit moment bestaande vormen van repressie, namelijk door
de voorzitter in de vergadering en de strafrechter, niet doeltreffend genoeg
ontoelaatbare uitingen zowel in als buiten het vertegenwoordigend lichaam
tegen kunnen gaan.""

Eveneens in navolging van de staatscommissie, stelt de regering voor
met de grondwetsherziening de parlementaire onschendbaarheid op te heffen
ten aanzien van opruiing en schending van geheimen. De regering acht geen
voldoende grond aanwezig voor algehele opheffing van de onschendbaarheid.
De voorzitter van de kamer heeft immers de bevoegdheid ontoelaatbare
uitingen te weren. AIleen echter in het geval van opruiing en schending
van geheimen schiet deze bevoegdheid tekort omdat in het bijzonder bij
schending van geheimen het feit niet meer ongedaan te maken is en het
kwaad onherstelbaar is. 319

315 Bijl. Hand. II 1935-1936, Dr. 477 Dr. 3.
316 Oud stelt dat in het bijzonder de leden behorende tot de linkerzijde van het kabinet niet aan

het voorstel mee willen werken (Het jongste verieden, deel V, p. 446).
317 Bijl. Hand. II 1935-1936, Dr. 477 Dr. 3.
318 Bijl. Hand. II 1935-1936, Dr. 477 DrS. 2, 3, 10, II.
319 Bijl. Hand. II 1935-1936, Dr. 477 DrS. 14, 15.
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Ondanks het feit dat artikel 7 van de Grondwet met de voorgestelde
wijziging ongemoeid wordt gelaten, zorgt het vraagstuk van de drukpers-
vrijheid bij de algemene beschouwingen in de Tweede Kamer voor een
uitgebreid debat. Tijdens dit debat betreurt de sociaal-democraat Albarda
dat de regering de onaanvaardbare mening naar voren brengt dat ook zonder
grondwetswijziging een verschijningsverbod voor drukwerken mogelijk
zou zijn. Door een verschijningsverbod wordt de vrijheid die in artikel 7
van de Grondwet wordt gewaarborgd feitelijk opgeheven. Er is voor de
pers geen groter gevaar dan de mogelijkheid van zo'n verbod. Het betekent
dat, vooral in woelige tijden, dagbladen zullen bestaan bij de gratie van
overheid en justitie. 320 Ook de liberaal Coops uit zijn bezorgdheid over
de door de regering geuite mening dat artikel 7 een tijdelijk verschijnings-
verbod van een uitgave niet in de weg zou staan. Een verschijningsverbod
is, volgens hem, in lijnrechte strijd met het bij artikel 7 gewaarborgde
grondrecht.?"

De vrijzinnig-democraat Joekes denkt er enigszins anders over. Hij is
van mening dat een verschijningsverbod niet in strijd is met de bepaling
van artikel 7 van de Grondwet. WeI bestaan er wat hem betreft emstige
bezwaren tegen zo'n maatregel en twijfelt hij in hoge mate aan de doelma-
tigheid van een dergelijke maatregel. Een verbod van verschijning heeft
immers nauwelijks enig effect voor een eenrnalig verschijnend 'vlugschriftje'
of pamflet, terwijl een regelmatig verschijnend blad door een verschijnings-
verbod in hoge mate zal worden benadeeld.F' Het christelijk-historische
kamerlid Rutgers van Rozenburg begint zijn betoog over het vraagstuk van
de drukpersvrijheid met de vasts telling dat artikel 7 van de Grondwet deze
vrijheid allerminst waarborgt. Met twee citaten van Buys en Kranenburg
probeert Rutgers van Rozenburg aan te geven dat artikel 7 inperking van
de drukpersvrijheid met allerlei middelen niet in de weg staat. Het enige
dat niet is toegestaan is wederinvoering van censuur. Een verschijningsver-
bod heeft echter niets met censuur te maken; het is een maatregel van een
geheel andere orde. Bij een verschijningsverbod is het artikel al geplubli-
ceerd en mag de schrijver of uitgever voorlopig dat blad niet meer laten
verschijnen, terwijl bij censuur het artikel niet gepubliceerd zou mogen
worden. Indien het verbod geen straf is dan vertoont het naar Rutger van
Rozenburgs' mening daarmee toch nauwe verwantschap. Hij ziet geen enkele
reden om een verschijningsverbod in strijd te achten met artikel 7.323

320 Hand. II 1936-1937, p. 1343, 1344.
321 Hand. II 1936-1937, p. 1353, 1354.
322 Hand. II 1936-1937, p. 1350-1353.
323 Hand. II 1936-1937, p. 1344, 1345.
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De antirevolutionair Schouten komt in zijn bijdrage aan het debat tot
dezelfde conclusie als voorgaande spreker. Hij ziet niet in dat een tijdelijk
verschijningsverbod als bijkomende straf in strijd zou zijn met artikel 7.
Wanneer vaststaat dat dennate in strijd met de verantwoordelijkheid volgens
de wet is gehandeld, is het in overeenstemming met het grondwettelijk
voorschrift om als rechter over te gaan tot het uitspreken van een
verschijningsverbod. Dit is duidelijk een repressieve maatregel die in
gevallen van ernstige drukpersdelicten kan worden toegepast. Artikel 7 van
de Grondwet verbiedt aileen de zogenaamde voorafgaande censuur en het
artikel heeft hiermee volgens Schouten een meer beperkte strekking dan
sommigen aannemen. Om zijn zienswijze kracht bij te zetten citeert
Schouten, Simons die in zijn dissertatie over de vrijheid van drukpers het
volgende zegt:

'Niet aan een enkele bepaling in de Grondwet is het te zien, of het recht op
een vrije drukpers aan de burgers van een land is gewaarborgd; slechts een
nauwkeurig onderzoek van de bepalingen der Strafwet, over de aansprakelijkheid
voor de openbaring van gedachten en gevoelens, kan ons hieromtrent zekerheid
geven. Artikel 8 van onze Grondwet - thans art. 7 - verbiedt den wetgever
die openbaring te binden aan een voorafgaand verlof en maakt dus aileen censuur
onmogelijk; elke andere maatregel van preventieven aard moge strijden met
een geest van onze hoogste wet, naar haar letter is hij volkomen bestaanbaar,
en dit is in elk geval zeker, dat de strengste repressieve strafbepalingen in naam
van onzen grondwetgever niet zouden kunnen worden gewraakt. ,324

Met een beroep op de uitspraak van wijlen De Savornin Lohman dat de
drukpersvrijheid tens lotte niet steunt op een artikel van de Grondwet, maar
op de zeden en met de constatering dat versterking van de goede zeden
het beste middel is om de misbruiken van de persvrijheid tegen te gaan,
eindigt Schouten zijn redevoering.t"

Voor het staatkundig-gereformeerde kamerlid Zandt vormen de voorstel-
len tot veranderingen in de Grondwet een grote teleurstelling. Hij mist een
betekenisvolle wijziging op het gebied van de drukpersvrijheid. Zandt vindt
het tijd worden op te treden tegen de gode-onterende, zedenkwetsende en
revolutionaire lectuur die vrij en ongehinderd onder het yolk verspreid
wordt. Onder andere artikelen van 'De Tribune' en boeken van Multatuli
en Zola zijn Zandt een doom in het oog. De regering moet overgaan tot

324 Hand. II 1936-1937, p. 1349.
325 Hand. II 1936-1937, p. 1348-1350.
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een beperking van de drukpersvrijheid zoals volgens Gods Woord geboden
is.326

Minister De Wilde van Binnenlandse Zaken geeft tijdens de algemene
beraadslagingen nogmaals namens de regering te kennen, dat van een
voorstel tot wijziging van artikel 7 is afgezien omdat de regering onderwer-
pen die tegenstellingen verscherpen willaten liggen. Daarbij komt dat de
regering geloof heeft in het yolk en zijn kracht om excessen met eigen
kracht te bestrijden. Bovendien staat artikel 7, volgens de regering, het
treffen van ernstige maatregelen om rnisbruik van de drukpersvrijheid tegen
te gaan, niet in de weg. De regering is ervan overtuigd dat het op het
ogenblikmogelijk is bij wijze van bijkomende straf een zekere uitgave voor
een bepaalde tijd te verbieden, in die zin dat er een wet kan komen waarbij
dit wordt bepaald. De Wilde bestrijdt dat met deze mogelijkheid de door
artikel 7 verboden censuur wordt uitgeoefend. Bij censuur is er immers
sprake van voorafgaande keuring op een voorgenomen uiting en dit is niet
het geval bij het opleggen van een verschijningsverbod. Artikel7 laat het
treffen van zeer ernstige maatregelen ten opzichte van de drukpers toe,
zolang er maar geen censuur wordt ingevoerd zoals deze bijvoorbeeld op
dit moment voor uitingen via de radio geldt. Met citaten van Buys en
Kranenburg geeft de minister aan dat zolang censuur wordt vermeden, feite-
lijk de drukpersvrijheid kan worden opgeheven zonder aan artikel 7 iets
te kort te doen. Terecht wordt volgens hem door Schouten opgemerkt dat
per slot van rekening de vrijheid van drukpers ligt in de rechtsovertuiging
en in de zeden van het yolk. Naarmate de zeden beter zijn zal bij een vrij
yolk als het onze de vrijheid van drukpers meer gewaarborgd zijn. Het is
dus de taak van de regering goede zeden op dit gebied onder het yolk te
propageren.?"

De Tweede Kamer gaat zich vervolgens bezig houden met de afzonderlij-
ke wetsontwerpen. Hierbij komt onder andere het vraagstuk van de
revolutionaire volksvertegenwoordiger aan de orde. De sociaal-democraten
laten hun afkeer blijken over het voorstel van de regering om volksvertegen-
woordigers van hun lidmaatschap vervallen te verklaren, indien zij een
'streven gericht op verandering van de bestaande rechtsorde met toepassing
of bevordering van onwettige middelen tot uitdrukking brengen' (artikel
86). Allereerst bestaat er vol gens Albarda geen behoefte aan dit regerings-
voorstel. Tegen ontoelaatbare uitingen in vergaderingen in de kamer waakt
het Reglement van Orde en daarbij de voorzitter, terwijl tegen ontoelaatbare

326 Hand. II 1936-1937, p. 1354-1356.
327 Hand. II 1936-1937, p. 1365-1370.
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uitingen van kamerleden buiten de kamer ook de nodige beveiliging in de
vorm van de strafwet aanwezig is. Daarenboven vindt bij het een slechte
zaak dat de voorgesteide bepaling het mogelijk maakt dat niet alleen de
spreker, maar ook fractiegenoten die blijk geven van instemming met de
spreker vervallen kunnen worden verklaard, omdat deze instemming ook
een tot uitdrukking brengen van een streven is. Dit kan zelfs gebeuren
wegens uitlatingen en handelingen buiten de kamer die niet eens strafrechte-
lijk vervoIgbaar zijn. Het voorstel breidt de stratbaarheid onbeperkt uit,
ook over handelingen die voor anderen dan kamerleden niet stratbaar zijn.
Aibarda is van mening dat men vertrouwen moet hebben in het oordeel
van het Yolk, zolang in Nederland de vrije voorlichting bestaat. Het oordeel
van de kiezers zal dan diegene treffen die zich in de volksvertegenwoordi-
ging ernstig misdraagt. Voor Donker zijn de sterkste wapenen van de demo-
cratie nog aItijd de openbaarheid en de vrijheid van het woord, waardoor
op de gedragingen van volksvertegenwoordigers het volle licht valt. Hoewel
beide sociaal-democraten het niet eens zijn met het scheppen van de moge-
Iijkheid van vervallenverklaring vinden zij weI dat de beslissing over het
vervallen verklaren zou moeten worden overgelaten aan de volksvertegen-
woordigende lichamen zeIf, zoals het regeringsvoorstel beoogt. Partijgenoot
Vliegen maakt hierover de opmerking dat de machtspreuk die in de kring
van de minister populair was en misschien nog weI is, namelijk soe-
vereiniteit in eigen kring, voor de kamer betekent dat niemand buiten de
kamer zich heeft te bemoeien met orde- of tuchtmaatregelen die tegen ka-
merieden genomen worden. 328

De vrijzinnig-democraat Joekes verenigt zich met de siotsom die de
Groningse hoogieraar Van der Pot geeft in een artikel in het Nederlandse
JuristenbIad, dat zijns inziens het middel waarnaar men grijpen wil in eike
denkbare vorm een gebrekkig middel is en aan de democratische instellingen
afbreuk doet, zonder dat daar tegenover voor het gezond houden van de
democratische instellingen een werkelijk nuttig effect verwacht kan
worden. 329

De rooms-katholiek Goseling wijst er in zijn betoog op dat het dageIijks
werk van kamerleden is te trachten met wettige middelen de rechtsorde
te wijzigen en te verbeteren. Hij acht het krom en volkomen ontoelaatbaar
lieden inde kamer te handhaven waarvan blijkt dat zij aan dit constructieve

328 Hand. II 1936-1937, p. 1409-1411,1413-1416,1425-1427.
329 Hand. II 1936-1937, p. 1419,1420.
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werk niet meedoen. De voorgestelde regeling kan aldus Goselings
goedkeuring geheel wegdragen."?

De antirevolutionair Schouten schijnthet vandaag de dag niet voldoende
de bestrijding van het kwaad in de vertegenwoordigende lichamen over
te laten aan degenen die aangewezen zijn de orde in deze lichamen te
handhaven. De constitutie zelf dient dit kwaad als zodanig te bestempelen
en de mogelijkheid te openen daartegen op afdoende, het rechtsbesef
bevredigende wijze op te kunnen treden. Hij is niet bang voor misbruik
van een dergelijk voorschrift en ziet de hoofdbetekenis ervan in zijn
preventieve werking. Als volksvertegenwoordigers weten dat hun kwaad
zal worden gevolgd door het vervallen verklaren van hun lidmaatschap dan
zullen zij zich wel wachten voor het bedrijven ervan. De volksvertegenwoor-
diger heeft het recht zijn inzichten omtrent de veranderingen van de
rechtsorde uit te spreken, maar hij heeft niet het recht onwettige middelen
toe te passen of het gebruik daarvan te bevorderen. Schouten vindt overigens
dat het vertegenwoordigend lichaam niet zelf moet beslissen over het
vervallen verklaren. Het is beter deze beslissing aan een andere instantie
zoals bijvoorbeeld de Raad van State of een bij de wet in te stellen college
over te laten."!

Het christelijk-historische kamerlid De Geer sluit zich grotendeels aan
bij hetgeen door Schouten naar voren is gebracht. Hij vindt dat de beslissing
over het vervallen verklaren moet worden toevertrouwd aan een bij de wet
in te stellen college'" en dient hiertoe een amendement in dat met 54
tegen 21 stemmen wordt aangenomen.F'

Kamerlid Van Dis van de Staatkundig Gereformeerde Partij vindt het
voorstel van de regering betreffende de revolutionaire voksvertegenwoordi-
ger niet ver genoeg gaan. Van Dis ziet liever dat al wat revolutionair is
geweerd wordt. Revolutionaire vertegenwoordigers moet niet aIleen de toe-
gang tot de kamers, de Staten en gemeenteraden ontzegd worden, de revolu-
tionaire beweging zelf moet tevens in het land onmogelijk gemaakt worden.
De regering heeft het zwaard van God gekregen om het wettig gezag te
handhaven; het yolk moet beschermd worden tegen aIle gees ten die het
wettig gezag willen ondermijnen. Daarnaast acht Van Dis met de voorgesteI-
de regeling het gevaar niet uitgesloten dat leden getroffen worden die niet

330 Hand. II 1936-1937, p. 1416-1419.
331 Hand. II 1936-1937, p. 1411, 1412, 1439-1441.
332 Hand. II 1936-1937, p. 1412, 1413, 1439, 1442, 1443.
333 Hand. II 1936-1937, p. 1445.
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het streven hebben met onwettige middelen de bestaande rechtsorde omver
te werpen, maar het toch met de gang van zaken niet eens zijn.?"

De antirevolutionaire minister van Binnenlandse Zaken De Wilde, opent
de verdediging van de voorgestelde regeling met de opmerking dat het recht
van vrije meningsuiting, een van de parlementaire vrijheden, gehandhaafd
moet blijven ook al is die mening nog zo radicaal. Daarnaast moet ieder
die aan parlementaire werkzaamheden deelneemt de door hem te bepleiten
zaken nastreven met gebruik van wettige middelen. De regering wil geen
enkele mening onderdrukken maar wenst aileen dat geen onwettige middelen
worden aangeprezen.l"

Artikel 86 wordt tenslotte in eerste lezing zonder hoofdelijke stemming
aangenomen door de Tweede Kamer. 336

Het volgende onderwerp dat in eerste lezing in de Tweede Kamer aan
de orde komt is het voorstel van de regering om met wijziging van artikel
98 van de Grondwet inbreuk te gaan maken op de parlementaire onschend-
baarheid in geval van opruiing en schending van geheimen.

De sociaal-democraat Donker vindt, evenals de vrijzinnig-democraat
Joekes die even later aan het woord komt,"? dat ten aanzien van opruiing
geen uitzondering moet worden gemaakt op de parlementaire onschendbaar-
heid. Het is van groot belang dat er in vergaderingen, waar de publieke
zaken besproken worden, vrijuit gesproken kan worden zonder dat de
afgevaardigden bevreesd zullen zijn voor vervolging. Misbruik van dit recht
moet bestreden worden met hantering van het Reglement van Orde door
de voorzitter. Ten aanzien van opheffing van de parlementaire irnmuniteit
in geval van schending van geheimen stelt Donker voor om aIleen tot
opheffing over te gaan in geval van geheirnhouding die krachtens besluit
van een van de kamers of van de Staten-Generaal in verenigde vergadering
op de kamerleden rust, omdat bij deze geheirnhouding een algemeen belang
betrokken is. 338

Het christelijk-historische kamerlid Rutgers van Rozenburg is het met
Donker eens dat het een belang van de hoogste orde is dat volksvertegen-
woordigers vrij kunnen spreken. Voor hem betekent dit echter niet dat zij
een onbeperkte vrijheid moet genieten. De vrijheid die wij hebben veroverd
in de strijd tegen Spanje is een vrijheid in gebondenheid aan iets hogers;
een vrijheid die onderworpen is aan de heerschappij van het soevereine

334 Hand. II 1936-1937, p. 1427,1428.
335 Hand. II 1936-1937, p. 1430-1436.
336 Hand. II 1936-1937, p. 1445.
337 Hand. II 1936-1937, p. 1497, 1498.
338 Hand. II 1936-1937, p. 1476-1479.
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recht. Rutgers van Rozenburg noemt dit een opvatting die zo oud is als
het christendom en stelt:

'Petrus schrijft in zijn eersten algemeenen zendbrief: "Als vrijen en niet de
vrijheid hebbende tot een deksel der boosheid, maar als dienstlmechten Gods."
De Christen is vrij, maar binnen den kring van zijn gebondenheid aan Gods
soevereinen wil. '339

In ons land bestaat ongebonden vrijheid nergens. Artikel 7 van de Grondwet
waarin de zogenaamde drukpersvrijheid aan ieders verantwoordelijkheid
volgens de wet wordt gebonden, is zo'n voorbeeld van vrijheid in gebonden-
heid aan het recht. Rutgers van Rozenburg vindt vervolgens dat de reden
voor immuniteit van volksvertegenwoordigers niet meer bestaat. Handhaving
van deze immuniteit kan nu niet meer de betekenis hebben van door de
omstandigheden geboden bescherming van de beangstigde, aan dreigende
gevaren blootgestelde volksvertegenwoordigers. Het is een verouderd
privilege dat behoort te verdwijnen."?

De antirevolutionair Terpstra wenst zich niet uit te laten over de vraag
of de parlementaire onschendbaarheid zelf thans nog nodig is. Hij heeft
in ieder geval geen moeite met de voorgesteld opheffing van de immuniteit
in bepaalde gevallen. In geval van opruiing en schending van geheimen
mag men eenvoudigweg niet volstaan met toepassing van de bepalingen
van het Reglement van Orde van de Kamer. In beide gevallen past een veel
scherpere repressie, die krachtiger preventief werkt, 341

Minister De Wilde houdt de verdediging van de voorgestelde gedeelte-
lijke opheffmg van de parlementaire onschendbaarheid vrij kort. Hij is van
mening dat geen enkel staats be lang gediend kan zijn met toe te laten dat
men in het parlement opruit of geheimen schendt. Men kan onmogelijk
zeggen dat het opheffen van deze immuniteit ten gevolge zal hebben dat
de vrijheden van het parlement worden aangetast. Het gaat hier over delicten
waarvoor iedereen aansprakelijk is, er is geen reden meer om volksverte-
genwoordigers op dit punt anders te behandelen.t" De regeling wordt
zonder hoofdelijke stemming aangenomen.l"

339 Hand. II 1936-1937, p. 1496.
340 Hand. II 1936-1937, p. 1495, 1496.
341 Hand. II 1936-1937, p. 1498, 1499.
342 Hand. II 1936-1937, p. 1500, 1501, 1504.
343 Hand. II 1936-1937, bIz. 1505, 1517.
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De Eerste Kamer begint op 7 april 1937 met de behandeling in eerste
lezing van de voorstellen die moeten leiden tot Grondwetsherziening. De
antirevolutionair Anema is van oordeel dat de aanhangige herziening van
de Grondwet, die naar zijn idee geen algemene beginselverklaringen maar
alleen bindende rechtsregels moet bevatten, een psychologische herziening
genoemd kan worden. Drie dingen die in het politieke volksleven zelf ge-
voelens hebben opgewekt, vragen om deze herziening. Allereerst heerst
er verontwaardiging over de buitensporigheden die verschillende organen
van de pers zich veroorloven. Vervolgens is er ergernis ontstaan over volks-
vertegenwoordigers die verklaren dat zij er naar streven met onwettige
rniddelen onze staats- en rechtsorde ornver te werpen. En tenslotte is er
ontevredenheid ontstaan bij een deel van de bevolking over het ontbreken
in de Grondwet van gewenste bepalingen in verband met het streven naar
sociale ordening. Op elk van bovenstaande punten worden volgens Anerna
geen nieuwe rechtsregels geboden. Pijnstillende rniddelen van psychologische
aard, die juridisch weinig of niets in ons bestaande staatsrecht veranderen,
worden toegediend. Wat de misbruik van drukpers aangaat heeft men
getracht voldoening te schenken door onderstreping en versterking van het
besef dat indien het te erg wordt de bestaande rechtsregeling voldoende
gelegenheid biedt om in te grijpen. Wat de revolutionaire volksvertegen-
woordiger betreft lijken er metterdaad wijzigingen aangebracht te worden,
maar praktisch gezien tasten de voorgestelde bepalingen het euvel waartegen
ze zich richten niet in de wortel aan. De revolutionaire volksvertegenwoordi-
gers worden niet geweerd, maar zullen zich alleen in het openbaar
voorzichtiger uit moeten laten over hun revolutionaire doeleinden. Toch
keurt Anerna de voorgestelde herziening niet af. Kamerleden hebben in
deze kamer niet te oordelen als beoefenaars van het staats recht, maar als
volksvertegenwoordigers. Diegenen die op dit moment menen dat een meer
diepgaande herziening van de Grondwet gewenst is, willen volgens Anema
eigenlijk van de Grondwet niet een fundamentele staatsregeling maar meer
een soort nationaal politiek beginselprogram rnaken. De geschiedenis en
de hedendaagse behoeften veroordelen echter deze wens. Naar de rnening
van Anerna heeft de regering met de voorgestelde herziening een goede
en wijze daad gedaan.?"

Het christelijk-historische kamerlid Pollema stelt op de voorgrond dat
zijn fractie zich geheel aansluit bij het voortreffelijke betoog van Ane-
ma.345

344 Hand. I 1936-1937, p. 529-53l.
345 Hand. I 1936-1937, p. 537, 538.
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De rooms-katholiek Kropman stemt hier beslist niet mee in. Hij betreurt
de indiening van de voorstellen. De Grondwet behoort niet gewijzigd te
worden als het slechts gaat om onbelangrijke wijzigingen; dit is in strijd
met de waardigheid van de Grondwet. Een grondwetswijziging behoort
een belangrijke aangelegenheid te zijn. Deze onderhavige herziening is
volgens hem geenszins in overeenstemming met de betekenis van de
Grondwet en de geweldige betekenis van deze tijd. Kropman wenst, in
tegenstelling tot Anema en Pollema dat de Grondwet als hoogste staatswet
meer moet bevatten dan aIleen concrete rechtsregels. Hij laakt de typische
antirevolutionaire beschouwing van de Grondwet, die te vinden is in de
toelichting op het antirevolutionaire program, dat een zogenaarnde constitutie
toch niet veel verschilt van een gewone wet in die zin dat aan de Grondwet
in geen enkel opzicht een geheiligd karakter wordt toegekend. 346 Ondanks
deze kritiek zal Kropman toch voor de regeringsvoorstellen stemmen.?"

De rooms-katholiek Van Lanschot is van mening dat de voorgestelde
grondwetswijziging niet zonder belang is. Onder andere de voorziening
tegen de revolutionaire volksvertegenwoordiger duldt geen uitstel. Bovendien
is het van belang dat de parlementaire onschendbaarheid wordt opgeheven.
Artikel 98 van de Grondwet is een historisch artikel dat uit een lang
vervlogen tijd dateert. Van Lanschot zegt het altijd ongerijmd te hebben
gevonden kamerleden het privilege te geven om op te ruien of geheirnen
te verklappen. Van de voorgestelde wijziging van artikel 98 zal een goede
preventieve werking uitgaan en de wijziging zal bijdragen aan verhoging
van het peil van de parlementaire discussie.?"

De sociaal-democraten hebben evenals de vrijzinnig-democraten
bezwaren tegen de manier waarop de regering het parlement wil bescherrnen
tegen revolutionaire leden en tegen de gedeeltelijke opheffrng van de
parlementaire onschendbaarheid.?" Zij wensen tegen de voorgestelde
bepalingen op dit punt te stemmen, evenals de nationaal-socialistische fractie
in de Eerste Karner die bij monde van Van Vessem het ontwerp een
'Bloedraadontwerp' noemt.l"

In reactie op de kamerleden Anema en Kropman stelt minister De Wilde
dat de Grondwet inderdaad een van onze voornaamste wetten is, maar dat
er allerrninst iets heiligs in zit. Ondanks het feit dat de Grondwet de funda-
mentele vraagstukken van het staats leven regelt kan De Wilde niet aanvaar-

346 Hand. I 1936-1937, p. 539-543.
347 Hand. I 1936-1937, p. 562.
348 Hand. I 1936-1937, p. 527-529.
349 Hand. I 1936-1937, p. 531-537.
350 Hand. I 1936-1937, p. 546-548.
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den dat men voor de Grondwet meer eerbied zou moeten hebben dan voor
andere wetten. Verder verkondigt de minister dat hij het niet erg zou vinden
als artikel 7 van de Grondwet gewijzigd zou worden. De regering heeft
afgezien van een voorstel in die richting omdat mannen van naam hier niet
veel voor voelen en omdat de huidige redactie van het artikel een ver-
schijningsverbod toestaat. Aan de verdediging van de voorgestelde wijzi-
gingen van artikel 87 en artikel 98 van de Grondwet voegt de minister geen
nieuwe argumenten toe.t"

Met 13 stemmen van communistische, nationaal-socialistische, sociaal-
democratische en vrijzinnig-democratische zijde tegen het wetsontwerp wordt
het ontwerp van Wet tot het in overweging nemen van een voorstel tot
verandering in de Grondwet, strekkende tot het openen van de mogelijkheid,
leden van vertegenwoordigende lichamen, die een streven tot uitdrukking
brengen, gericht op verandering van de bestaande rechtsorde met toepassing
of bevordering van onwettige middelen, van hun lidmaatschap vervallen
te verklaren, aangenomen met 30 stemmen voor. 352

Het wetsvoorstel waarmee onder andere artikel 98 van de Grondwet
gewijzigd wordt, wordt met 31 tegen 14 stemmen door de Eerste Kamer
aangenomen.t"

Dat toch beide genoemde voorstellen de eindstreep niet halen blijkt als
in tweede lezing in de Tweede Kamer 37 kamerleden tegen en 60 kamerle-
den voor het wetsontwerp met betrekking tot de revolutionaire volksverte-
genwoordiger stemmen en 58 kamerleden voor en 39 leden tegen het
wetsontwerp waarmee wijziging van artikel 98 van de Grondwet wordt
voorgesteld, stemmen. Beide voorstellen krijgen aldus niet de vereiste
tweederde meerderheid van stemmen in de Tweede Kamer. 354

Hierna volgt er tenslotte in de Eerste Kamer alsnog een discussie over
de uitleg die de regering aan artikel7 van de Grondwet geeft. De nationaal-
socialist Van Vessem vindt dat de regering met deze uitleg de constante
jurisprudentie van de Hoge Raad volkomen negeert. De regering geeft
hiermee duidelijk te kennen dat zij in de praktijk heeft afgedaan met het
beg rip rechtsstaat. 355

351 Hand. I 1936-1937, p. 549-558.
352 Hand. I 1936-1937, p. 562.
353 Hand. I 1936-1937, p. 562.
354 Hand. II 1937-1938, p. 62.
355 Hand. I 1937-1938, p. 155-158.
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De sociaal-democraat Kranenburg vindt eveneens de interpretatie die
de regering geeft van artikel 7 onaanvaardbaar. Naar zijn mening laat artikel
7 geen enkel preventief ingrijpen toe. 356

Minister Van Boeyen wijst er op dat aIle commentatoren over onze
Grondwet het er over eens zijn dat artikel 7 een zeer beperkte strekking
heeft. Het staat vast dat artikel 7 aIleen preventieve censuur verbiedt.
Historisch is deze beperkte strekking volgens Van Boeyen volkomen
verklaarbaar. Inde staatsregelingenvan 1795, 1798en 1801wordt het recht
om gevoelens en gedachten te openbaren streng individualistisch geformu-
leerd. De vrijheid van burgers wordt in die staatsregelingen als streng
individueel recht opgevat. En ook artikel 7 vertoont op dit ogenblik nog
diezelfde individualistische opzet. Het verbiedt met andere woorden
preventieve censuur in de zin van belemmering van individuele gedachten
en individuele gevoelens, meer niet. Iedere maatregel die vreemd is aan
deze criteria wordt derhalve niet door artikel 7 verboden en is grondwettelijk
toelaatbaar. Een verschijningsverbod richt zich niet tegen individuele
gedachten en gevoelens, want ook na zo'n verbod blijft openbaren van deze
gedachten en gevoelens mogelijk door onder andere gebruik van andere
bladen waarvan verschijning niet verboden is. Volgens de regering is ook
de Hoge Raad deze mening toegedaan. Publikatie van gedachten en
gevoelens is in het algemeen niet te verbieden. Daarentegen is publikatie
van gedachten en gevoelens onder bepaalde ornstandigheden weI te
verbieden. Van Boeyen eindigt zijn uiteenzetting met te verklaren dat de
regering de vrijheid van drukpers, de vrijheid om gedachten en gevoelens
te openbaren van groot belang acht. Zonder die vrijheid zou ons yolk in
een toestand gebracht worden waar de 'gewetenskreet' niet gehoord mag
worden. 357

Tijdens de totstandkoming van de grondwetswijziging van 1938 tonen de
christelijke afgevaardigden, met uitzondering van de staatkundig-gerefor-
meerden, zich tevreden met artike17van de Grondwet. De antirevolutionai-
ren, christelijk-historischen en rooms-katholieken zijn het geheel met de
ministers De Wilde en Van Boeyen eens dat een wijziging van artikel 7
niet nodig is om tot een verschijningsverbod te kunnen komen; onder de
huidige redactie van het artikel is zo'n verbod toegestaan. Artikel7 verbiedt
aIleenpreventieve censuur, hetgeen betekentdat met repressieve maatregelen
de drukpersvrijheid behoorlijk kan worden ingeperkt. Voor de christelijke

356 Hand. I 1937-1938, p. 158-160.
357 Hand. I 1937-1938, p. 161-163.
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afgevaardigden is dit niet bezwaarlijk. De drukpersvrijheid steunt volgens
Schouten en Rutgers van Rozenburg niet op artikel7. De vrijheid van druk-
pers ligt in de rechtsovertuiging en in de zeden van het yolk. Versterking
van de goede zeden is dan ook het beste middel om de misbruiken van de
drukpers tegen te gaan. Minister De Wilde stelt zelfs dat de drukpersvrijheid
meer gewaarborgd zal zijn indien de zeden beter zijn. Minister Boeyen
voegt aan dit alles toe dat de individualistische opzet van artikel 7 meebrengt
dat preventieve censuur in de zin van belemmering van individuele
gedachten en individuele gevoelens verboden is. Omdat een verschij-
ningsverbod zich niet richt tegen individuele gedachten en gevoelens is zo' n
verbod geheel toegestaan. Afgevaardigde Zandt wil verder gaan dan de
regering met inperking van de drukpersvrijheid. Wat hem en zijn partij
betreft zou veel gode-onterende, zedenkwetsende en revolutionaire lectuur
niet ongehinderd verspreid mogen worden onder het yolk. Gods Woord
gebiedt hier beperking van de drukpersvrijheid.

De rooms-katholieke, antirevolutionaire en christelijk-historische
afgevaardigden stemmen eveneens in met het voorstel van de regering inzake
de revolutionaire volksvertegenwoordiger. Volksvertegenwoordigers moeten
wettige middelen hanteren om de rechtsorde te wijzigen en te verbeteren.
Zodra zij onwettige middelen toepassen ofhet gebruik daarvan bevorderen
gaan zij te ver. De bevoegdheid van de voorzitter van vertegenwoordigende
lichamen om op te treden biedt niet voldoende mogelijkheden om revolutio-
naire uitingen van volksvertegenwoordigers tegen te gaan. Van Dis maakt
bezwaar tegen de voorgestelde regeling. Hij wenst dat al wat revolutionair
is geweerd wordt; de revolutionaire beweging zelf moet verdwijnen. De
regering heeft het zwaard van God gekregen om het wettig gezag te handha-
yen. Bovendien is hij bang dat volksvertegenwoordigers die alleen laten
blijken het met de gang van zaken niet eens te zijn, ook door de voorge-
stelde regeling getroffen kunnen worden. Hij ziet het liefst dat er een
regeling komt waarmee de revolutionaire beweging zelf in Nederland
onrnogelijk wordt gemaakt.

Ten aanzien van de parlementaire onschendbaarheid leeft bij menig
christelijke afgevaardigde de wens om de onschendbaarheid in z'n geheel
af te schaffen. Het artikel past niet meer in deze tijd. Minister De Wilde
benadrukt dat opheffmg van de onschenbaarheid van parlernentariers zeer
zeker niet tot gevolg heeft dat vrijheden van het parlement worden aangetast.
Het betreft hier immers delicten waarvoor iedere burger aansprakelijk is.
Rutgers van Rozenburg geeft te kennen dat de volksvertegenwoordigers
vrij moeten kunnen spreken, maar geen onbeperkte vrijheid hebben. De
vrijheid die wij hebben is een vrijheid in gebondenheid aan iets hogers;
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een vrijheid die onderworpen is aan de heerschappij van het soevereine
recht. Ook in artikel 7 is deze gebondenheid aan het recht terug te vinden.
De zogenaamde drukpersvrijheid wordt duidelijk aan 'ieders verant-
woordelijkheid volgens de wet' gebonden.

§ 13 Conclusie

In de periode 1917-1940 is een direct verband tussen programs van
christelijke partijen en opvattingen over de beperking van de vrijheid van
meningsuiting van christelijke afgevaardigden vooral aanwezig, als door
christelijke kamerleden bescherming van de openbare zedelijkheid als
argument wordt gebezigd om beperkingen al dan niet toe te staan. Allereerst
zijn daar de argumenten inzake subsidie aan de dramatische kunst (1918-
1920), die door de antirevolutionaire, de meeste christelijk -historische en
een deel van de rooms-katholieke kamerleden wordt verworpen. De
antirevolutionairen hebben om uiteenlopende redenen moeite met subsidie
aan het toneel. Een dee 1van hen wil niet dat de overheid bijdraagt aan het
toneel omdat zij dit niet wensen te bevorderen. Hun argumenten zijn niet
alleen in overeenstemming met artikel14 van het beginselprogram, waarin
staat dat de overheid verplicht is te waken voor de publieke eerbaarheid
op de weg en in publieke plaatsen, maar stemmen eveneens overeen met
redenen die later inde toelichting op het stembusprogram van 1925 genoemd
worden, om over te gaan tot een krachtige bestrijding van aanranding van
de publieke eerbaarheid. Deze redenen zijn: behoud van de christelijke
grondslagen in het volksleven en krachtige inwerking op de zedelijke
grondovertuiging van het yolk opdat daarin de eerbied voor Gods woord
en wet overheerst. Andere antirevolutionaire kamerleden vinden dat de
overheid van het terrein van het toneel af moet blijven, omdat voor de
overheid moeilijk is uit te maken wanneer een stuk onder andere de zedelijke
grondslagen van het volksleven aantast. Met deze opvatting wordt het waken
door de overheid voor de publieke eerbaarheid (artikel 14 van het
beginselprogram), niet zo uitgelegd dat de overheid zich in moet laten met
de beslissing of een toneelstuk de zedelijke grondslagen van het volksleven
aantast, opzet tot ongehoorzaarnheid aan de wet of het openbaar gezag,
zinnenprikkelend werkt of kwetsend is voor godsdienstige gevoelens. De
bezwaren tegen deze rol van de overheid wegen voor deze antirevolutio-
nairen echter niet zo zwaar dat zij hie rom subsidie zonder voorwaarden
voorstaan, want als toch subsidie moet worden toegekend dan prefereren
zij subsidie met voorwaarden boven subsidie zonder voorwaarden. Ook
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de christelijk-historische kamerleden komen, in dit geval met artikel 10
van het beginselprogram op de achtergrond, tot verscbillende zienswijzen.
De meeste christelijk-historische afgevaardigden hebben moeite met de
overheid als beoordelaar van toneelstukken en stemmen dientengevolge
tegen de voorgestelde subsidie. De Savornin Lohman heeft echter geen
bezwaar tegen subsidie zolang kunst niet misbruikt en verlaagd wordt tot
bevordering van onzedelijkheid, waarbij onzedelijk is datgene wat de Heilige
Schrift verbiedt. De Savornin Lohman vult biermee artikel 10 van het
beginselprogram zo in dat de overheid door voorwaarden te stellen aan
de subsidie, van het terrein van het openbare leven kan weren wat in strijd
is met de ordening Gods. Hij sluit met deze opvatting nauw aan bij de
gemeenteprograms van 1920 en 1928, die ten aanzien van de openbare
zedelijkheid stellen dat de gemeentelijke overheid geen steun of medewer-
king verleent aan onder andere voorstellingen waarvan slechte invloed is
te duchten op de zedelijkheid. De meeste rooms-katholieke kamerleden
zijn voor een zekere mate van censuur voor dramatische kunst en stemmen
in met subsidie zolang deze slechts gegeven wordt voor stukken die
opvoedend en in het belang van de volksverheffing zijn. Dit sluit aan bij
het program van de RKSP van 1918, waarin wordt geijverd voor bestrijding
van de openbare onzedelijkheid door onder andere steunverlening aan
verenigingen die verheffing van de openbare zedelijkheid beogen. Het
gemeenteprogram van 1919 geeft bovendien aan dat de rooms-katholieken
commissies wensen voor toezicht op toneel en een verbod wensen voor
onzedelijke voorstellingen. Overigens moet bier opgemerkt worden dat geen
enkele christelijke afgevaardigde moeite heeft met de mogelijkheid dat met
het stell en van voorwaarden de strekking en richting van toneelstukken aan
censuur onderhevig kunnen zijn.

De totstandkoming van de Antirevolutiewet (1919-1920), waarmee
volgens de meeste christelijke kamerleden geen beperking van de vrijheid
van meningsuiting plaats vindt en die door De Savornin Lohman met opzet
niet wordt verdedigd vanuit eigen standpunt en godsdienstige overtuiging,
levert geen opvattingen op die direct in verband kunnen worden gebracht
met de programs van de christelijke partijen. De instemming van de
antirevolutionaire, de christelijk-historische (behalve Slotemaker de Bruine),
de rooms-katholieke en de staatkundig-gereformeerde afgevaardigden met
de weigering van de goedkeuring van de statu ten van 'De Dageraad' (1924)
en de 'Nieuw-Malthusiaanschen Bond' (1927) past geheel in de ongerustheid
over de zedelijkheid die de christelijke partijen vanaf ongeveer 1918 tot
en met de jaren dertig in hun programma's aan de dag leggen. Voor de
antirevolutionairen, die ontkennen dat enige vrijheid in het geding is,
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betekent Kuypers opvatting dat de overheid niet godloos is, in de praktijk
dat zij op moet treden tegen het nodeloos misbruiken van Gods naam, het
lasteren van God en het nodeloos brutaal ten toon spreiden van de
loochening Gods. Doet de overheid dit niet dan kiest zij in de strijd der
geesten partij tegen hen die de levende God belijden. Voor de overheid
is het aldus onrnogelijk loochening Gods niet in strijd te noemen met de
geestelijke en zedelijke belangen van het volk. De rooms-katholieke
kamerleden, voor wie staatkundige verdraagzaamheid op het gebied van
de godsdienst niet zo ver mag gaan dat de goede zeden en de openbare orde
in het gedrang komen, achten bevordering van het vrije denken op
atheistische basis in strijd met de goede zeden (1924) en zijn voor het
bestrijden van een vereniging die dingen beoogt die strijdig zijn met het
algemeen belang (1927). Van de christelijke kamerleden zijn de christelijk-
historische afgevaardigden het minst enthousiast over de betreffende
weigeringen van goedkeuring van de statuten. In 1924 stemt Schokking
niet van harte in met de houding van de regering en wijst Slotemaker de
Bruine het tegengaan van propaganda van het atheisme door middel van
weigering van de statu ten af. Voor Slotemaker de Bruine weegt de vrees
voor de inperking van de geestesvrijheid op religieuze gronden en hiermee
de vrijheid van meningsuiting op religieus gebied zwaarder dan bijvoorbeeld
de vrees voor propaganda van onder andere atheisme, dat niet moet worden
tegengegaan door de overheid. De Visser acht het in 1927 echter een plicht
van de regering de goedkeuring van de statu ten te weigeren aan een bond
die beginselen propageert in tegenspraak met de beginselen van de moraal
en de algemene nationale belangen van het volk. De staatkundig-gerefor-
meerdenjuichen, geheel in de lijn van artikel4 van het program dat vraagt
om een verbod van aIle samenkomsten voor het verbreiden van beginselen
die de eer van God en het gezag van de overheid aanranden, zowel in 1924
als in 1927 de weigering van de goedkeuring toe. Zij doen dit met een
beroep op artikel 36 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis en vragen om
verdere beteugeling van overheidswege van de vrijheid het ongeloof te
propageren.

Uit de parlementaire behandeling (van 1922 tot 1926) van de wetsont-
werpen van 1921 en 1923 tot bestrijding van de zedelijke en maatschappelij-
ke gevaren van de bioscoop blijkt dat de christelijke afgevaardigden zich
geheel kunnen vinden in preventieve controle op bioscoopftlms. De
antirevolutionairen, die ontkennen dat de vrijheid van meningsuiting en
geestelijke vrijheid in het gedrang komen, willen dat de overheid optreedt
tegen het 'bioscoopgevaar'. Zij zien het als de goddelijke roeping van de
overheid om het geestelijk leven te beschermen tegen de zedelijke en
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maatsehappelijke gevaren van de bioseoop, die het geestelijk leven kunnen
onderrnijnen en verderven. Deze opvatting is geheel in overeensternming
met artikel 14 van het Beginselprogram en de toeliehting van Kuyper, waarin
hij aangeeft dat de plaatselijke overheid er voor moet zorgen dat in
sehouwburgen en uitspanningsplaatsen niets onbehoorlijks of oneerbaars
te horen of te zien is. Ook het program van aetie van 1922 spreekt zich
inzake justitie uit voor bestrijding van de oneerbaarheid op welke wijze
deze zich ook in het openbaar vertoont en het al eerder genoemde
stembusprogram van 1925 geeft aan dat de ARP streeft naar kraehtige
bestrijding van wat de publieke eerbaarheid aanrandt. Overigens blijft de
ARP tot 1933 in verkiezingsmanifesten, programs van aetie en stembuspro-
grams sterk pleiten voor een kraehtig tegengaan van de invloeden die de
oneerbaarheid bevorderen en de goede zeden kwetsen.

Van ehristelijk -historische zijde wordt in verband met de bioseoop door
Tilanus in de Tweede Kamer nadrukkelijk een beroep gedaan op artikel
10 van het Beginselprogram. Dit artikel geeft, wat de christelijk-historischen
betreft, duidelijk aan dat bemoeiing van de overheid met de bioseoop,
noodzakelijk in verband met de grote zedelijke enmaatsehappelijke gevaren
die er aan kleven, geheel gereehtvaardigd is. De christelijk-historischen
buigen zieh overigens in het parlement niet over de vraag of hier de vrijheid
van meningsuiting in het geding is.

Van rooms-katholieke zijde wordt opgemerkt dat met de Bioseoopwet
middelen kunnen worden aangewend die in overeeensternming met de
volksaard en met onze begrippen van vrijheid de zedelijke en maatschappelij-
ke gevaren bestrijden van bioseoopvoorstellingen. Hoewel zij een verbod
van bioseoopvoorstellingen niet voorstaan zetten zij zieh af tegen een
vrijheidsliefde die zo ver zou gaan dat daaraan de hoge geestelijke belangen
van het yolk worden opgeofferd. Opvallend is dat de rooms-katholieken
in tegenstelling tot de antirevolutionairen en christelijk-historischen al in
het program van 1918 met name maatregelen wensen tegen het bioscoop-
en sehouwburggevaar. In 1919 wordt hier in een gemeenteprogram aan
toegevoegd dat v66r alles kraehtig de hand moet worden gehouden aan de
rijkswetten ter bestrijding van de openbare onzedelijkheid. De rooms-
katholieken ijveren hierbij voor eommissies voor toezieht op bioseoop en
toneel en voor het verbieden van onder andere onzedeJijke vertoningen en
voorstellingen.

Tenslotte heeft de staatkundig-gereformeerde Kersten ten aanzien van
het 'bioseoopgevaar' een heel eenvoudige oplossing: alle bioscoopvoorstel-
lingen moeten worden verboden. Hij vreest dat met de filmkeuring alleen
datgene dat naar algemeen erkende normen afkeuring verdient zal worden
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afgekeurd en niet datgene dat naar de norm van Gods woord afkeuring ver-
dient. Deze zienswijze van Kersten kunnen we in verband brengen met
artikel 4 van het program van de SGP (1918) waaarin wordt gesteld dat
de overheid, die zorg moet dragen voor naleving van Gods wet, onder
andere geroepen is te waken voor de openbare zedelijkheid op wegen en
in publieke gebouwen. In 1930 voegt de SGP in het gemeenteprogram
hieraan toe dat de gemeentelijke overheid openbare bioscoopvoorstellingen
moet weren.

Ten aanzien van artikel 177 van de Indische Staatsregeling, dat bepaalt
dat toestemming van de Gouverveur-Generaal nodig is om zendingswerk
in Nederlands-Indie te verrichten, en de toepassing ervan verschillen de
christelijke afgevaardigden van mening. De antirevolutionairen zijn, ondanks
hun bedenkingen tegen dubbele zending, van mening dat de prediking van
het Evangelie voor aIle kerken absoluut en onvoorwaardelijk moet zijn.
De overheid heeft niet het recht dat haar met artikel 177 wordt toegekend,
zij mag niet de kerk van Christus verhinderen het Evangelie te verkondigen.
De overheid, die ook de plicht heeft voor orde en rust te waken, mag alleen
ingrijpen als er waarlijk verstoring van orde dreigt, hetgeen voor de
antirevolutionair Bijleveld betekent dat de overheid hier met repressief
optreden moet volstaan. Deze visie van de antirevolutionairen is in
overeenstemming met hetgeen in antirevolutionaire programs wordt beoogd.
Allereerst is daar het Beginselprogram, dat in artikel4 stelt dat de overheid
als Gods dienaresse gehouden is tot verheerlijking van Gods naam en
dientengevolge uit bestuur en wetgeving alles behoort te verwijderen wat
de vrije invloed van het Evangelie op ons volksleven belemmert en zich
heeft te onthouden van elke rechtstreekse bemoeiing met de geestelijke
ontwikkeling van de natie. AIle kerkgenootschappen of godsdienstige
verenigingen en aIle burgers onverschillig hun denkwijze aangaande de
eeuwige dingen moeten op voet van gelijkheid behandeld worden. Bovendien
vermeldt in 1918, dat wit zeggen voordat deze zaak in het parlernent
uitgebreid aan de orde is geweest, het program van actie dat wijziging van
artikel 123 van het Regeringsreglement (later artikel 177 van de Indische
Staatsregeling) gewenst is. Ook in 1922 en 1925 vinden we deze wens van
de antirevolutionairen in respectievelijk het program van actie en het
stembusprogram terug.

De christelijk-historischen verzetten zich niet tegen artikel 177,
integendeel zij juichen toe dat met dit artikel met het oog op gevaar voor
orde en rust dubbele zending kan worden voorkomen. Zij wensen, in tegen-
stelling tot de antirevolutionairen en rooms-katholieken, erkenning van de
bevoegdheid van de regering om preventief toezicht uit te oefenen op de
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propaganda van de christelijke godsdienst, niet gelijk te stellen met het aan
banden willen leggen van de vrije prediking van het Evangelie; zij wensen
alleen dubbele zending te voorkomen. Deze vrees voor dubbele zending
wordt niet alleen in het parlement door de chistelijk-historischen geuit. Ook
in artikel 21 van het Program van Beginselen van de CHU en in het
verkiezingsmanifest van 1925 en dat van 1929 komt deze vrees tot uiting
in de bepaling dat de overheid ten aanzien van de zending in de Kolonien
er op toe moet zien dat de ene zending niet verstorend ingrijpt in de arbeid
van een andere zending.

De rooms-katholieken, die zeggen totaal geen vrees te hebben voor
dubbele zending, keuren artikel 177 en de toepassing ervan af. Het artikel
staat volgens hen het volbrengen van een door de goddelijke voorzienigheid
opgelegde taak in de weg. Zij zijn van oordeel dat de overheid geen
preventief toezicht mag uitoefenen op het verkondigen van het christendom,
zelfs niet met een beroep op gevaar voor orde en rust. De vrije geloofspredi-
king moet worden toegelaten en tegen eventueel optredende ordeverstoringen
moet repressief worden opgetreden. In verschillend programs van de RKSP
is bovenstaande zienswijze van de rooms-katholieke kamerleden terug te
vinden. In 1928 verwijzen de katholieken in het parlement wat deze materie
aangaat zelf naar het program voor 1929, waarin opheffmg van de
belemmering van de vrijheid van godsdienstuitoefening neergelegd in artikel
177 wordt gevraagd. In 1918 wordt overigens ook al in het program de
ontevredenheid van de katholieken over het vereiste van toestemming van
de Gouvemeur-Generaal om zending in Nederlands-Indie te bedrijven te
kennen gegeven. In het program van 1935 tens lotte geeft de RKSP nog
eens uitgebreid aan dat ten aanzien van gebiedsdelen buiten Europa elke
belemmering van de geloofsprediking door preventief toezicht van de
burgerlijke overheid moet worden weggenomen. In de toelichting op dit
program stellen zij dat dit betekent dat artikel 177, een belemmering van
de geloofsprediking, op principiele grond wordt afgewezen.

De staatkundig-gereformeerden achten intrekking van artikel 177 in
strijd met de roeping van de overheid om alle afgoderij en valse godsdienst
te weren en uit te roeien (artikel 36 Nederlandse Geloofsbelijdenis). Zij
vrezen dat verdwijning van artikel 177 de protestantse zending in gevaar
zal brengen en de door hen niet gewenste rooms-katholieke zending zal
bevorderen. Leggen we deze visie naast artikel 5 van het program van de
SGP dan zien we dat hetgeen de SGP in dit artikel stelt, namelijk dat de
overheid alles wat de prediking van het Evangelie belemmert of krenkt moet
verwijderen uit wetgeving en bestuur, blijkbaar niet geldt voor de prediking
van het Evangelie in Nederlands- Indie, Wat de staatkundig-gereformeerden
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in het parlement aangaat, moet in Nederlands-Indie ter bescherming van
de protestantse zending en gezien artikel36 van de Nederlandse Geloofsbe-
lijdenis, de overheid met beperkingen komen die eventueel ook de
protestantse zending zullen treffen.

Preventieve controle op de radio-omroep ter voorkoming van gevaar
voor de veiligheid van de staat, de openbare orde of de goede zeden is
evenals beperking van de politiek in de ether, voor de christelijke
afgevaardigden geen probleem. De antirevolutionairen vinden preventieve
controle op de radio-omroep noodzakelijk vanwege het karakter van de
radio en wensen de politiek in de ether te weren zonder dat dit overigens
nadelige gevolgen heeft voor de vrijheid van meningsuiting op het terrein
van de wereldbeschouwing. De christelijke groeperingen die vrijheid eisen
voor hun culture Ie uitingen in gebondenheid aan Gods wet, mogen wat de
antirevolutionairen betreft niet gezien worden als politieke bewegingen;
zij worden immers niet geleid door politieke overwegingen. Op het program
van actie voor de stembus van 1929 na, dat inzake de radio-omroep stelt
dat aan alle burgers gelijk recht moet worden gegund en dat de beschikbare
zendtijd naar billijkheid moet worden verdeeld tussen de omroepverenigin-
gen, bevatten de programs van de ARP in de periode 1917-1940 geen
bepalingen die rechtstreeks de radio-omroep betreffen. Toch valt er een
verband te constateren tussen de visie van de antirevolutionairen in het
parlement dat preventieve controle van de radio-omroep vanwege gevaar
voor de staat, openbare orde en goede zeden noodzakelijk is, en de
verschillende programs van de ARP. In bepalingen van het stembusprogram
van 1925, het program van actie van 1925 en het verkiezingsmanifest van
1933 (bepalingen die al eerder genoemd zijn) wordt immers bepaald dat
van overheidswege gestreefd moet worden naar bestrijding van de invloeden
die de publieke oneerbaarheid bevorderen en het zedelijk leven van het
yolk in gevaar brengen. Met behulp van de preventieve controle op de radio-
omroep ter voorkoming van gevaar voor de veiligheid van de staat, de
openbare orde of de goede zeden is het mogelijk op te treden tegen wat
het zedelijk leven en de publieke eerbaarheid in gevaar brengt. Voor het
weren van politiek in de ether zijn geen duidelijke aanknopingspunten te
vinden in de antirevolutionaire programs. WeI wordt in het verkiezingsmani-
fest van 1933 geijverd voor krachtige handhaving van het gezag mede door
bestrijding van opruiende propaganda en belediging van de overheid. Deze
ijver kan betekenen dat bepaalde politiek in de ether geweerd moet worden,
maar betekent niet dat aIle politiek in de ether in het verkiezingsmanifest
als ongewenst wordt bestempeld.
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Hoewel de christelijk-historischen zo weinig mogelijk beperkingen
wensen voor het gebruik van de radio als middel voor uiting van gedachten,
stemmen zij toch in met preventieve controle op de radio-omroep, omdat
zij naast zoveel mogelijk vrijheid, ook de zekerheid wensen dat van de
vrijheid geen misbruik wordt gemaakt. Zij willen voorkomen dat een
vereniging die voor uitzending vergunning nodig heeft van de regering een
groot deel van de luisteraars kwetst. De politiek in de ether vinden de
christelijk-historischen aIleen toelaatbaar indien bestrijding van andere
groepen achterwege blijft en indien vanuit de studio wordt uitgezonden.
Politieke scholing en voorlichting van het yolk wordt volgens hen voldoende
gewaarborgd door de vrijheid van drukpers en vergadering. In de programs
van de CHU zijn geen bepalingen te vinden inzake controle op de radio-
omroep. WeI kunnen we hier opnieuw artikellO van het Beginselprogram
noemen. Preventieve controle ter voorkoming van gevaar voor de veiligheid
van de staat, de openbare orde en de goede zeden kan immers gezien
worden in het licht van de taak die door artikel 10 aan de overheid wordt
toebedeeld. Met het verkiezingsmanifest van 1933 wordt artikel lO
aangevuld met de bepaling dat de nadruk moet worden gelegd op krachtige
handhaving van het gezag van de overheid als Gods dienaresse, waarbij
niet mag worden teruggedeinsd voor ingrijpende maatregelen ter beteugeling
van revolutionaire uitingen zowel door het woord als in de pers en voor
de microfoon. Hier is evenals bij de antirevolutionairen geen sprake van
de wens tot het weren van aIle politiek in de ether, wel wensen de
christelijk-historischen in dit manifest politieke uitingen die revolutionair
zijn, ook voor de radio, te bestrijden.

De rooms-katholieken achten het niet juist preventieve censuur op te
heffen met een beroep op de vrijheid van drukpers. Het geheel eigen
karakter van de radio maakt repressieve controle vrij moeilijk en preventieve
censuur wenselijk met het oog op veiligheid van de staat, de openbare orde
en goede zeden. De rooms-katholieken laten zich niet uit over het beperken
van politiek in de ether. Het is echter de rooms-katholieke minister Reymer
die tenslotte een regeling voorstelt waarmee politiek tot op zekere hoogte
van de radio geweerd kan worden en we mogen er van uitgaan dat er onder
de rooms-katholieke kamerleden geen al te grote bezwaren tegen bestaan.
Dat de rooms-katholieke kamerleden preventieve controle op de radio-
omroep ter voorkoming van gevaar voor onder andere de goede zeden
verdedigen, ligt geheel in de lijn van datgene dat regelmatig in de programs
van de RKSP is terug te vinden op het terrein van de openbare zedelijkheid.
Vanaf 1918 draagt de RKSP imrners in de programs het zedelijk leven en
daarmee de openbare zedelijkheid hoog in het vaandel (het program van
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1918, het gemeenteprogram van 1919, het program van 1933, het Algemeen
Staatkundig program van 1936 en de algemene richtlijnen op dit program,
en het program van actie van 1937).

Over het weren van 'De Tribune' uit de openbare leeszalen denken de
christelijke afgevaardigden, op de staatkundig-gereformeerden na, die
verdergaande maatregelen verlangen, nagenoeg hetzelfde. Er is volgens
de antirevolutionairen, christelijk-historischen en rooms-katholieken geen
sprake van aantasting van vrijheid van gedachtenuiting; er wordt echter
wel opgetreden om te voorkomen dat onder verantwoordelijkheid van de
regering 'De Tribune', waarmee de openbare orde wordt aangetast en
revolutionaire propaganda wordt verspreidt, wordt aangeboden. Hoewel
Godslastering door alle christelijke afgevaardigden wordt afgekeurd, loopt
hun visie op het al dan niet vernietigen van verordeningen waarin
Godslastering strafbaar wordt gesteld (1924) en op het strafbaar stellen van
Godslastering in het Wetboek van Strafrecht uiteen. De antirevolutionairen
hebben geen moeite met de verordeningen die Godslastering strafbaar
stellen. De overheid heeft hier volgens de antirevolutionairen een roeping
ten opzichte van de goede zeden en gewetensvrijheid; vrijheid van gedachten
achten zij hier niet aan de orde. Enige jaren later stemmen de antirevolutio-
nairen, gelet op de handhaving van de openbare orde en de schennis van
de zedelijke eerbaarheid, ook in met de strafbaarstelling van Godslastering.
Behalve Tweede-Kamerlid Visscher vinden de antirevolutionairen het zeer
juist dat niet Godslastering als zodanig strafbaar wordt gesteld. De
toevoeging 'krenking van gevoelens' achten zij noodzakelijk omdat de
overheid niet heeft te waken tegen aantasting van Gods majesteit; de
overheid zou anders gedwongen worden te kiezen uit verschillende
Godsbegrippen en vrije meningsuiting op godsdienstig gebied zou in het
gedrang komen. Het standpunt van de antirevolutionaire kamerleden is
geheel in overeenstemming te brengen met de programs van de ARP. Naast
de bepalingen die optreden van de overheid in verband met de goede zeden
en openbare orde voorstaan, vinden we in de antirevolutionaire programs
ook bepalingen die Godslastering en vloeken met name noemen. Sinds 1916
vermeldt het Program van Beginselen in artikel XIV dat waakzaamheid
van de overheid tegen het op publiek terrein rnisbruiken van Gods naam
geboden is. In 1918 vermeldt het program van actie dat de ARP zich blijft
verzetten tegen onder andere het vloeken. Colijn maakt in 1934 in zijn
toelichting op het Beginselprogram enkele opmerkingen die hij in de praktijk
voor de antirevolutionairen goed bruikbaar acht. Hij uit zich, evenals
Visscher in het parlement, voor het in het algemeen strafbaar stellen van
Godslastering zonder dat sprake moet zijn van krenking van godsdienstige
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gevoelens. Het in het algemeen stratbaar stellen van het vloeken wijst Colijn
af omdat Gods woord dit niet eist en omdat zo'n verbod niet genoegzaam
steun vindt in de volksconscientie. Zolang Godslastering en vloeken niet
in het algemeen stratbaar worden gesteld ligt hier volgens Colijn een taak
voor de plaatselijke overheid.

Voor de visie van de christelijk-historische afgevaardigden kunnen we
opnieuw artikel 10 van het Beginselprogram noemen. Met dit artikel is het
heel goed mogelijk strafbaarstelling van Godslastering in verordeningen
en strafbaarstelling van Godslastering zoals de regering deze in 1931
voorstelt, te verdedigen. Het christelijk-historische kamerlid Slotemaker
de Bruine besluit echter anders. Als Eerste-Kamerlid keurt hij, met een
beroep op het advies aan het Centraal Comite van antirevolutionaire
kiesverenigingen waarin het recht en de maeht van de overheid om het
kwade te straffen beperkt genoemd worden, de weigering van de minister
om aan vemietiging van de verordeningen mee te werken, af en als Tweede-
Kamerlid stemt hij in 1932 tegen het wetsontwerp dat Godslastering stratbaar
moet stellen. Wat de verordeningen betreft doet Slotemaker de Bruine een
beroep op de vrijheid van religieuze meningsuiting - een vrijheid waarvoor
hij ook in 1924 opkomt naar aanleiding van de weigering van de statuten
van 'De Dageraad'--:- en vindt hij dat handhaving van de geboden van de
eerste tafel reehtstreeks de verhouding tot God betreffen en een beroep op
de overheid hier niet past. Het wetsontwerp verwerpt hij omdat hij moeite
heeft met de redaetie. Andere christelijjk-historischen (Krijger, De Savornin
Lohman) stemmen, zoals men op grond van artikell 0 van het Beginselpro-
gram missehien eerder zou verwachten, in met de voorgestelde strafbaar-
stelling van Godslastering, zij het dat Krijger stratbaarstelling van Godslaste-
ring als zodanig prefereert, in tegenstelling tot De Savornin Lohman, die
van mening is dat tereeht alleen Godslastering strafbaar is indien dit op
voor godsdienstige gevoelens krenkende wijze gebeurt. Zo wordt volgens
De Savornin Lohman de overheid niet gedwongen een Godsbegrip te kiezen
en wordt verrneden dat de riehting van een theoeratie wordt ingeslagen.

Evenals bij de christelijk-historischen ontbreekt bij de rooms-katholieken
een bepaling in de programs die het weren van Godslastering en of vloeken
eeht noemt. WeI hebben we gezien dat de programs van de RKSP bepa-
lingen bevatten die bestrijding van de openbare onzedelijkheid voorop stellen
en die het bevorderen van de geestelijke (verstandelijke en zedelijke)
ontwikkeling van de burgers en handhaving en versterking van de innerlijke
en zedelijke grondslagen van het volksbestaan, zien als een taak van de
overheid. Inhet program van aetie van 1937 wordt geijverd voor kraehtige
toepassing van bestaande maatregelen die aantasting van godsdienstige en
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zedelijke waarden in het volksleven voorkomen en onderdrukken. In het
licht van bovenstaande bepalingen kunnen zeker de opmerkingen van de
roorns-katholieken over het strafbaar stellen van Godslastering in het
Wetboek van Strafrecht, waar zij allen voor zijn, gezien worden. Teulings
zegt als katholiek van mening te zijn dat het recht van de overheid op dit
gebied voortvloeit uit de verhouding van die overheid tegenover God, die
de bron is van haar gezag en het noodzakelijk beginsel van recht en zede-
lijkheid van staat en maatschappij. Bovendien vindt hij dat de overheid hier
op mag treden als handhaver van de openbare orde en als beschermer van
de godsdienst. Vrees voor beknotting van de vrijheid van meningsuiting
noemt hij ongegrond. De katholiek Van Wijnbergen geeft te kennen dat
hij liever Godslastering als zodanig strafbaar wenst te stellen en zijn par-
tijgenoot in de Eerste Kamer Van Sasse van Ilsselt bekritiseert de rechts-
grond van het wetsontwerp. Deze katholiek vindt dat een ernstig vergrijp
tegen de openbare orde moet gelden als rechtsgrond en niet de krenking
van godsdienstige gevoelens.

Het program van 1918van de SGP bevat duidelijk bepalingen die straf-
baarstelling van Godslastering beogen. Artikel4 van het program stelt dat
de overheid geroepen is de ontheiliging van Gods naam en dag strafbaar
te stellen en in aIle samenkomsten het verbreiden van beginselen die Gods
eer en het gezag van de overheid aanranden moet verbieden. In 1930 wordt
in een gemeenteprogrambovendienopgemerkt dat de gemeentelijkeoverheid
een strafverordening in het leven moet roepen tegen het vloeken en de
ontheiliging van Gods naam in het openbaar. Zowel ten aanzien van het
weren van 'De Tribune' als ten aanzien van het strafbaar stellen van
Godslasteringhanteren de staatkundig-gereformeerdenargumenten die zeker
zijn terug te voeren tot de genoemde bepalingen uit artikel 4 van het
program van 1918. Zij juichen toe dat 'De Tribune' wordt geweerd uit
de openbare leeszalen en verzetten zich tegen het opkomen voor vrijheid
van uiting van godsdienstige en wijsgerige denkbeelden en hiermee tegen
de vrijheid van ongeloof en de vrijheid om dit ongeloof te kennen te geven.
De staatkundig-gereformeerden zien als meest dringende reden om 'De
Tribune' te weren niet het staatsgevaarlijk zijn van dit blad maar het feit
dat in dit blad de eer van God wordt aangetast. Zij stemmen tegen het
wetsontwerpdat Godslastering strafbaar stelt omdat volgens hen het ontwerp
Gods woord en de daarop gebaseerde aloude gereformeerde confessie als
grondslag mist. Zij wensen dat de overheid alle goddeloze aanslagen op
Godswaarheid weert, ook de ongeloofspropaganda, en vrezen tegelijkertijd
dat het met het wetsontwerp mogelijk wordt dat bijvoorbeeld in geval van
smalend spreken over de mis, protestanten voor de rechtbank worden
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gebracht en door rooms-katholieke rechters worden veroordeeld. Zij laten
de wens om ongeloofspropaganda te weren en de vrees voor rooms-
katholieke rechters zwaarder wegen dan de wens om Godslastering stratbaar
te stellen.

De christelijke afgevaardigden zijn zowel in 1925-1927 als in 1935-1936
te vinden voor het aanscherpen van de antipomografische bepalingen in
het Wetboek van Strafrecht. Hoewel zij inzien dat allereerst het zedelijk
leven bevorderd moet worden binnen de maatschappij zelf (gezin, kerk,
school) vinden zij ook noodzakelijk dat daamaast van overheidswege
bedenkelijke toestanden die heersen onderdrukt worden. De ijver van de
christelijke kamerleden voor bestrijding van de onzedelijkheid in verband
met pomografie is geheel in overenstemming met de nadruk, die zoals we
al in verband met de weigering van goedkeuring van de statuten van
bepaalde verenigingen, de bioscoop en de radio-omroep hebben gezien,
in de programs van de ARP, CHU en RKSP op bestrijding van oneerbaar-
heid, van openbare onzedelijkheid, wordt gelegd. Op pomografie toegespitst
is daar bovendien de bepaling in artikel 14 van het beginselprogram van
de ARP, dat de overheid de uitstal van onzedelijke boek- of plaatwerken
moet verbieden en verleiding van minderjarigen tot onzedelijke daden
stratbaar moet stellen en de toelichting op het stembusprogram van 1925,
waarin wordt vermeld dat meer dan ooit moet worden opgetreden tegen
wat het zedelijk leven van het volk, in gevaar brengt, waarbij vooral wordt
gedacht aan de toenemende verspreiding van pomografische lectuur.

Wat de CHU betreft kunnen we opnieuw verwijzen naar de taak die
de overheid wordt toegedicht in artikel 10 van het Beginselprogram. Hoewel
artikellO in verkiezingsmanifesten van 1920 en 1928 nader wordt uitgewerkt
wordt pomografie in de programs van de CHU, anders dan bij de ARP
en de RKSP, niet echt genoemd. De rooms-katholieken gaan er in het pro-
gram van 1933 toe over pomografie te noemen in die zin dat de maatregelen
op het gebied van het strafrecht ter voorkoming van alles wat de zedelijke
grondslag van het gezin kan ondermijnen (onder andere pomografie)
beoordeeld moet worden vanuit het gezichtspunt dat de werkzaamheid van
de overheid er op gericht moet zijn voorwaarden te scheppen waardoor
het gezin in zedelijk, maatschappelijk en econornisch opzicht tot ontplooiing
kan komen. In 1936 wordt er in de toelichting op het Algemeen Staatkundig
Program van de RKSP op gewezen dat de staat de innerlijke en zedelijke
grondslagen van het volksbestaan moet handhaven en versterken. Hierbij
acht de RKSP de beschermende taak van de staat ten aanzien van het gezin
en het huwelijk van primordiale betekenis.
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In 1934 gaan de rooms-katholieken, antirevolutionairen en christelijk-
historischen geheel mee met de voorsteIlen die de regering doet ter be-
scherming van de openbare orde. Dat hierbij de vrijheid van drukpers wordt
beperkt vinden zij geen bezwaar, integendeel, de christelijk-historischen
wensen wat belediging betreft zelfs verder te gaan dan de regering voorstelt.
De rooms-katholieke en antirevolutionaire kamerleden denken dat de
voorgestelde bepalingen genoeg mogelijkheden bieden om bedreiging van
de openbare orde door belediging van een bepaalde groep terug te dringen.
Ook het gebruik van onterende kwalificaties voor het uiten van kritiek op
de overheid kan voldoende worden tegengegaan met hetgeen de regering
voorstelt. Wat de bepalingen omtrent de openbare orde in de programs
betreft kunnen we met betrekking tot de ARP het verkiezingsmanifest van
1933 noemen. In punt 21aat de ARP weten dat gestreefd moet worden naar
krachtige handhaving van het gezag mede door bestrijding van opruiende
propaganda en belediging van de overheid. De instemming van de
antirevolutionaire kamerleden met de maatregelen ter bescherming van de
openbare orde sluit geheel aan bij deze bepaling van het verkiezingsmanifest.
Ook de houding van de christelijk-historischen in het parlement is in
overeenstemming met de wens in het verkiezingsmanifest van de CHU van
1933 tot: krachtige handhaving van het gezag van de overheid als Gods
dienares waarbij niet mag worden teruggedeinsd voor ingrijpende
maatregelen ter beteugeling van revolutionaire uitingen, zowel door het
woord als in de pers en voor de microfoon. Bij de rooms-katholieken zien
we pas in 1936 in de algemene richtlijnen van het Algemeen Staatkundig
Program de bepaling dat mede ter verzekering van ieders rechtmatige
vrijheid, orde en veiligheid krachtig moet worden gehandhaafd.

De debatten rond de grondwetswijziging van 1938 laten zien dat de
rooms-katholieken, antirevolutionairen en christelijk-historischen in het
parlement, evenals tijdens de grondwetswijziging in 1917, niet ontevreden
zijn met het drukpersartikel in de Grondwet. Met de antirevolutionaire
minister De Wilde en de rooms-katholieke minister Van Boeyen zijn deze
kamerleden de mening toegedaan dat artikel 7 geen wijziging behoeft om
tot een verschijningsverbod voor bepaalde uitgaven die grove inbreuk op
de openbare orde maken, te komen. Artikel 7 verzet zich aIleen tegen
voorafgaande censuur en met repressieve maatregelen kan de drukpersvrij-
heid zo veel als wenselijk is worden beperkt, aldus de antirevolutionair
Schouten en de christelijk-historische Rutgers van Rozenburg. De vrijheid
van drukpers ligt in de rechtsovertuiging en in de zeden van het volk en
versterking van de goede zeden is het beste middel om misbruik van de
vrijheid van drukpers tegen te gaan. De staatkundig-gereformeerden zijn
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teleurgesteld over de voorstellen tot verandering in de Grondwet; zij misssen
een wijziging op het gebied van de drukpersvrijheid waarmee tegen gode-
onterende, zedenkwetsende en revolutionaire lectuur opgetreden kan worden.
Zij wensen beperking van de drukpersvrijheid volgens Gods woord.

Wat het voorstel inzake de revolutionaire volksvertegenwoordiger betreft
zijn de staatkundig -gereformeerden, in tegenstelling tot de antirevolutionai-
ren, christelijk-historischen en roorns-katholieken eveneens ontevreden en
huldigen zij een enigszins tegenstrijdige opvatting. Aan de ene kant wensen
zij alles wat revolutionair is te weren om het wettig gezag te handhaven
en betreuren zij dat, wanneer dit voorstel tot wet verheven wordt, revolutio-
naire volksvertegenwoordigers toch nog toegang blijven houden tot de
openbare colleges zolang zij zich maar onthouden van het tot uitdrukking
brengen van een revolutionair, onwettig streven naar verandering van de
bestaande rechtsorde. Aan de andere kant leeft bij hen de vrees dat
volksvertegenwoordigers die alleen laten blijken het met de gang van zaken
niet eens te zijn ook getroffen zullen worden door de voorgestelde
bepalingen.

Het voorstel tot gedeeitelijke opheffing van de pariementaire on-
schendbaarheid stuit op weinig verzet bij de christelijke kamerieden. De
christelijk -historische Rutgers van Rozenburg geeft aan dat volksvertegen-
woordigers, hoe belangrijk het ook is dat zij vrij kunnen spreken, geen
onbeperkte vrijheid genieten. Zoals de christen vrij is binnen de gebon-
denheid aan Gods soevereine wil, zo is elke vrijheid een vrijheid gebonden
aan iets hogers; een vrijheid onderworpen aan de heerschappij van het
soevereine recht. In dit geval wil dat zeggen drukpersvrijheid gebonden
aan ieders verantwoordelijkheid volgens de wet.

De programs van de SGP, ARP, CHU en RKSP bevatten geen
bepalingen die rechtstreeks artikel 7 van de Grondwet betreffen noch
bepalingen die weergeven hoe de partijen tegenover revolutionaire
volksvertegenwoordigers of pariementaire onschendbaarheid staan. WeI
bevatten zij andere bepalingen die met deze materie te maken hebben.
Allereerst zijn daar opnieuw de bepalingen van de ARP, CHU en RKSP
die ijveren voor de goede zeden en een taak voor de overheid op dit gebied
niet afwijzen.l" Vervolgens kunnen we hier ook de bepalingen in de
programs noemen die oproepen tot krachtige handhaving van het gezag
en bestrijding van revolutionaire (opruiende) uitingen en belediging van

358 Zie hetgeen hierboven weergegeven is onder ander met betrekking de Bioscoopwet van 1926
en de wetten ter bestrijding van pomografie.
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de overheid. 359 Wat de CHU aangaat moeten we hier overigens vermelden
dat, hoewel zij in 1933 in een verkiezingsmanifest niet afwijzend staat
tegenover ingrijpende maatregelen ter beteugeling van revolutionaire
uitingen, zij in 1937 in het verkiezingsmanifest voorzichtiger wordt en als
richtlijn noemt handhaving van een staatsbestel dat gezien de beperktheid
en feilbaarheid van het menselijk inzicht de onmisbaarheid erkent van kritiek
en controle op bestuursdaden.

De door de SGP in het parlement geuite opmerkingen zijn voornamelijk
terug te voeren tot de al eerder genoemde bepaling van artikel 4 van het
program, waarin de overheid wordt opgeroepen in aIle samenkomsten het
verbreiden van beginselen die de eer van God en het gezag van de overheid
aanranden, te verbieden.

359 Zie hetgeen hierboven weergegeven is onder andere met betrekking tot de Wet ter
bescherming van de openbare orde van 1934.
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Beraadslagingen in de Staten-Generaal over de vrijbeid
van meningsuiting in de periode 1945-1983

§ 1 Inleiding

Op 27 juni 1945 wordt het eerste naoorlogse kabinet, het kabinet-Schermer-
horn/Drees (1945-1946), aan het volk gepresenteerd. Dit kabinet, dat zich
presenteert voor de radio omdat de volksvertegenwoordiging op dat moment
nog niet functioneert en krantenpapier zo schaars is dat de dagbladen te
klein zijn om het vele dat het kabinet bekend wil maken te bevatten, 1 wordt
wel een extraparlementair' en tevens 'koninklijk? kabinet genoemd. In
het kabinet zitten vooral 'vernieuwingsgezinde' personen en het kabinet
laat er geen twijfel over bestaan dat het op menig gebied wenst te breken
met het vooroorlogse beleid. Het optreden van het kabinet-Schermer-
hom/Drees op fmancieel-economisch gebied, inzake de radiokwestie, inzake
Indie, tegen de stakingen in de havens van Amsterdam en Rotterdam en
de uitlatingen van leden van het kabinet in het parlement (de Voorlopige
Staten-Generaal) dragen er echter toe bij dat een sfeer van wantrouwen
ontstaat waarin de vernieuwing op partijpolitiek gebied vrijwel mislukt.
Doorbreking van het op godsdienstige overtuiging of wereldbeschouwing
gebaseerde stelsel, die eigenlijk, als het eerste enthousiasme en de bevrij-
dingsroes voorbij zijn, nog voornamelijk door katholieke, christelijk-
historische en sociaal-democratische jongeren wordt voorgestaan, vindt niet
plaats." De politieke vernieuwing krijgt alleen gestalte in de PvdA, die
in februari 1946 wordt opgericht en waarin naast de SDAP, de VDB en

L. de long, Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog, deel 12 eerste
helft, 's-Gravenhage 1988, p. 83.

2 Zie voor de betekenis van het begrip extraparlementair onder andere A.K. Koekkoek,
Partijleiders en kabinetsformatie, p. 482-491.

3 Door Bosmans (Staatkundige vormgeving in Nederland II, p. 19) zo genoemd omdat er geen
sprake is van een binding van het kabinet aan een parlementaire groepering en door Bogaarts
(De periode van het kabinet-Beel 1946-1947 II, p. 2) zo genoemd omdat de legitimatie van
dit kabinet niet voortvloeit uit enige uitspraak van de kiezers maar uitsluitend schuilt in de
benoeming van dit kabinet door het staatshoofd.

4 1. Bosmans, Staatkundige vormgeving in Nederland II, IOe druk, Assen 1990, p. 19-22;
M.D. Bogaarts, De periode van het kabinet-BeeI1946-1947 II, 's-Gravenhage 1989, p. 2-7.
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de CDU ook enkele christelijk-historischen van formaat en enkele katholieke
jongeren samengaan. De ARP, SGP en CHU vinden we na de bevrijding
nagenoeg als vanouds terug in de politieke arena, zij het dat in 1948 een
groepje 'vrijgemaakten' zich afsplitst van de ARP in het GPV, dat vanaf
1963 (met 1 of2 zetels) in de Tweede Kamer gaat verschijnen. Jaren later
kunnen we aan de protestants-christelijke stroming de Reformatorische
Politieke Federatie, een partij die in 1981 met twee zetels deel uit gaat
maken van de Tweede Kamer, toevoegen. In het katholieke kamp wordt
na de bevrijding eerst een discussie gevoerd over de vraag of katholieke
partijvorming noodzakelijk is. Hoewel de bisschoppen geen publieke
uitspraken doen over de politieke organisatie van de katholieken, onderhou-
den zij weI intensieve contacten met de leiders van de RKSP en noemen
zij hers tel van de vroegere sociale en culturele organisaties van de
katholieken noodzakelijk. In september 1945 wordt tenslotte besloten dat
de katholieken zelfstandig blijven optreden en in december 1945 wordt de
naam van de RKSP gewijzigd in Katholieke Volkspartij en wordt besloten
dat de KVP, beginsel- en programpartij, wordt opengesteld voor niet-
katholieken.' Naast de KVP zien we eind 1948 nog een andere katholieke
partij in de Tweede Kamer optreden, namelijk de Katholieke Nationale
Partij, opgericht door oud-minister Welter en ontstaan omdat de rechtervleu-
gel in de KVP niet voldoende tot haar recht denkt te komen binnen deze
partij. Een lang leven is de partij van Welter niet beschoren; in 1948 bezet
zij een zetel, in 1952 twee zetels, maar nadien zien wij deze partij niet meer
in de Tweede Kamer terug.

Na de eerste naoorlogse verkiezingen, door het kabinet-Schermer-
horn/Drees uitgesteld tot mei 1946, officieel vanwege de chaos op de bevol-
kings registers maar officieus om de vernieuwing van het partijwezen een
kans te geven," wordt een begin gemaakt met de rooms-rode samenwerking
die tot 1958 zal duren en die in 1946 het kabinet-Beel I ( 1946-1948)
oplevert. De minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van dit
kabinet, de KVP' er Gielen, zorgt er onder andere voor dat het wetsontwerp
houdende Noodvoorziening Perswezen de Staten-Generaal bereikt. In
paragraaf 3 van dit hoofdstuk wordt de behandeling van dit wetsontwerp,
dat het Tijdelijk Persbesluit van 1945 moet vervangen, besproken, evenals
de totstandkoming van de Wet Voorziening Perswezen 1951, waarmee min

5 J. Bosrnans Staatlrundige vormgeving in Nederland II, Assen 1990, JOe druk, p. 22-24,
44; FJ.F.M. Duynstee, J. Bosmans, Het kabinet-SchermerhornlDrees, Assen 1977, p. 4047.

6 M. D. Bogaarts, De periode van het kabinet-BeeI1946-1948, II Band A, 's-Gravenhage 1989,
p.3.
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of meer een einde wordt gemaakt aan de perszuivering. In paragraaj 4
wordt vervolgens een ander onderwerp dat ten tijde van het kabinet-Beel
I speeIt, namelijk de grondwetswijziging van 1948, bekeken. De grondwets-
wijziging zeIf, die slechts partieel is en voomamelijk tot stand komt om
de Verenigde Saten van Indonesie een wettelijke basis te geven in het
Koninkrijk, is voor ons onderzoek niet echt van belang. WeI moeten we
hier aandacht schenken aan de ijver die de Tweede-Kamerfractie van de
KVP aan de dag Iegt om de vrijheid tot ondermijning van de democratie
aan banden te leggen.

Daama behandelt paragraaj 5 de wetgeving voor radio en televisie,
die vanaf 1951 regering en parlement bezig blijft houden en ten aanzien
waarvan ook de vrijheid van meningsuiting herhaaidelijk ter sprake wordt
gebracht. In 1951 wissel en de leden van de Tweede Kamer met de
katholieke staatssecretaris Cals van het kabinet-Drees II (1951-1952), een
kabinet waarvoor evenals voor het kabinet -Drees I (1948-1951) KVP, PvdA,
CHU en VVD ministers leveren, van gedachten over de Televisienota en
de Televisiebeschikking van 1951. In 1963 betreft de discussie over de
omroep de kwestie-Bidault. Het kabinet dat met deze kwestie wordt
geconfronteerd is het kabinet -De Quay (1959-1963), een kabinet dat optreedt
na het einde van de rooms-rode coalitie. Deze coalitie, die 13 jaren stand
heeft gehouden, komt vooral onder spanning te staan als in 1954 het
bisschoppelijk mandement 'De katholiek in het openbare leven van deze
tijd' verschijnt, waarin de bisschoppen een hard oordeel vellen over de
'onkerkelijke stromingen' en de eigen christelijke organisaties noodzakelijk
achten om het christelijk karakter van het openbare leven te beinvloeden
en te waarborgen. Nadat in 1963 over de nota inzake Reclametelevisie is
gedebatteerd in de Tweede Kamer en in 1965 het kabinet-Marijnen (1963-
1965) is gevallen over de omroepkwestie en met name over de onenigheid
binnen het kabinet over de wijze waarop reclame in de ether gebracht moet
worden en over de mate waarin het omroepbestel een meer open karakter
moet krijgen, vinden in 1967 ten tijde van het kabinet-De long (KVP-,
VVD- en ARP-ministers) met de katholieke minister Klompe als minister
van CRM, de debatten plaats over een wetsontwerp tot regeling van de
omroep dat zowel voor radio als televisie gaat gelden.? Ook hetgeen van
1966 tot 1983 in het parlement gezegd wordt over de wetgeving voor radio
en televisie en de vrijheid van meningsuiting naar aanleiding van het
wetsvoorstel van de Tweede-Kamerleden Brautigam, Voogd en Roethof,

7 J. Bosmans, Staatkundige vonngeving in Nederland II, We druk, Assen 1990, p. 60, 61,
77.
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de Nota Massamediabeleid (1975) en de wijziging van de Omroepwet in
1978 wordt in paragraaf 5 besproken. Inparagraaf 6 wordt belicht hetgeen
in het parlement met betrekking tot de vrijheid van meningsuiting van
militairen wordt opgemerkt in de peri ode 1945-1983. De nadruk ligt hierbij
op hetgeen in de Tweede Kamer in december 1971, tijdens het bewind van
het kabinet-Biesheuvel (1971-1973), in verband met de interpellatie- De Gaay
Fortman naar voren wordt gebracht. Tijdens de periode van het kabinet-
Biesheuvel worden overigens ook de 'Aanwijzingen inzake ambtelijk
optreden', van belang voor de vrijheid van meningsuiting van ambtenaren,
de Tweede Kamer aangeboden. De verdediging van deze aanwijzingen door
de antirevolutionaire minister van Binnenlandse Zaken De Gaay Fortman
van het kabinet-Den Uyl (1973-1977), een kabinet waaraan naast antirevolu-
tionairen ook KVP'ers en 'progressieven' deelnemen, en de opmerkingen
vanuit de kamer over deze aanwijzingen zijn voorzover van belang in
paragraaf 7 opgenomen. In paragraaf 8 wordt de Wet op de filmvertoningen
van 1977 , tot stand gekomen op voorstel van enkele kamerleden, besproken
en paragraaf 9 handelt vervolgens over de wetten betreffende stratbare
belediging. De Wet tot uitvoering van het Internationale Verdrag van New
York van 7 maart 1966 inzake de uitbanning van rassendiscriminatie, die
ten tijde van het kabinet -De Jong verschijnt, zal dan aan bod komen evenals
de Wet betreffende stratbare belediging die in 1978 tot stand komt, tijdens
het kabinet -Van Agt I (1977-1981). Het laatste onderwerp in dit hoofdstuk
betreft de grondwetswijziging van 1983, een algehele grondwetsherziening
waaraan twintig jaar lang is gewerkt en ten aanzien waarvan in de
voorbereidingsfase in 1966 een 'Proeve van een nieuwe grondwet' door
ambtenaren van het Ministerie van Binnenlandse Zaken wordt opgesteld.
Eveneens een grondwetsherziening waaromtrent drie rapporten (in 1968,
1969 en in 1971) van de Staatscommissie van advies inzake de Grondwet
en de Kieswet (Staatscomrnissie Cals-Donner)," het licht zien. Deze
grondwetsherziening, die plaats vindt als het kabinet-Lubbers I (1982-1986)
aan het bewind is en die een uitbreiding van artikel 7 van de Grondwet
oplevert waardoor de vrijheid van meningsuiting via radio en televisie
grondwettelijk wordt vastgelegd en handelsreclame wordt uitgesloten van
de uitingen die door artikel 7 worden beschermd, komt aan de orde in
paragraaf 10. In de conclusie in paragraaf 11 van dit hoofdstuk wordt
tens lotte opnieuw het verband aangegeven tussen de argumenten die
christelijke afgevaardigden op het punt van de vrijheid van meningsuiting

8 Ingesteld bij kb van 26 augustus 1967 (Stert. 1967, 170).
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bezigen in verband met de in dit hoofdstuk behandelde onderwerpen en
de partijprogramma's die in paragraaJ 2 besproken worden.

In de periode na 1945 zijn de parlementaire fraeties uitgegroeid tot be-
langrijke en onmisbare organen in het parlement met een hoge organisatie-
graad en een uitgebreide bestaffmg. De verhouding tot de partijen is zodanig
dat de fraeties geenszins door de partijen overheerst worden. 9 Verschillende
partijen kennen in de periode 1945-1983 eehter wel bepalingen die de
reglementaire verhouding tussen parlementariers en de politieke partijen
betreffen. Zo benadrukt het Beginsel- en Algemeen Staatkundig Program
van de ARP van 1961 de eigen taak en verantwoordelijkheid van de leden
van de Staten-Generaal ten opziehte van de kiezers en de partij (art. 7).
Daarenboven geeft artikel 32, zesde lid, van de Statuten van de ARP aan
dat de partijraad bevoegd is tot het aannemen van resoluties en het doen
van uitspraken mits deze niet te kort doen aan de eigen verantwoordelijkheid
van de kamerfraeties, waarvan de leden hun arbeid in het parlement op
de grondslag van het Beginsel- en Staatkundig Program verrichten en zo
energiek mogelijk de verwezenlijking van het Program van Aetie nastreven
(art. 36). Ook het Beginselprogram van de CHU van 1970 kent een bepaling
die de zelfstandigheid en de eigen verantwoordelijkheid van de volksverte-
genwoordigers van wezenlijke betekenis noemt voor ons staatsbestel (8e
uitgangspunten voor het politiek handelen). De Statuten van de Unie geven
aan dat de leden die in vertegenwoordigende liehamen zitting nemen zieh
bij hun arbeid duidelijk zullen richten naar de uitspraken of verklaringen
van de Unieraad en Algemene Vergaderingen tenzij zij afwijking daarvan
op duidelijk aan te wijzen gronden noodzakelijk vinden (art. 63). De KVP
heeft ten aanzien van de verhouding partij en fractie in de periode 1945-1983
nog steeds de bepalingen van het Algemeen reglement van de RKSP van
1934, waarin staat dat de KVP-Ieden in het parlement hun staatkundige
arbeid verrichten op de grondslag van de programs van de KVP, programs
waarvan de verwezenlijking door hen met alle kraeht dient te worden nage-
streefd. JO Met betrekking tot de regeling van de verhouding van CDA
en kamerfraetie is onder andere in artikel 134 van de Statuten te vinden
dat de leden worden geaeht, met behoud van ieders persoonlijke verantwoor-
delijkheid, bij het verrichten van hun taak rekening te houden met uitspraken
en verklaringen van de bevoegde partijorganen. Instemming met het program
van uitgangspunten en het verkiezingsprogramrna wordt vereist, waarbij

9 D.l. Elzinga en C. Wisse, Nederlands parlementsrecht, Monografie 5 De parlementaire
fracties, Groningeo 1988, p. 46, 47, 176.

to A.K. Koekkoek, Partijleiders en kabinetsformatie, Deventer 1978, p. 252-256.
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het reeht van gravamen onverlet blijft (art. 132). De statuten en reglementen
van de SGP bevatten geen bepalingen over de verhoudingen tussen partij-
organen en volksvertegenwoordigers. Ten aanzien van het GPV tenslotte
kunnen we opmerken dat artikel 12 van de Statuten bepaalt dat de Centrale
Verbondsraad, het dagelijks bestuur, 'contact' onderhoudt met de
afgevaardigden behorende tot het GPV Y

§ 2 Partijprogramma's

Hoewel na de oorlog vanuit de ARP gestreefd wordt naar een fusie met
de CHU, keert de ARP na de oorlog als zelfstandige partij terug." Het
beginselprograrruna van 1934 blijft gelden en in 1946 komt de partij met
een program van aetie voor de verkiezingen. Dit program van aetie vermeldt
onder punt 3 dat de niet-neutrale, de ehristelijke staat de geestelijke vrijheid
moet handhaven en bevorderen en geestelijke verseheidenheid moet
eerbiedigen. In 1948 en 1952 spreken de programs van aetie tevens van
een bestendigen en besehermen van de reehtmatige volksvrijheden en de
goede zeden. De zedelijke volkskraeht moet versterkt worden door de eigen
roeping en taak van de verschillende levenskringen te erkennen en door
steun te verlenen aan de ontwikkeling van ons volkskarakter in ehristelijk-
nationale geest. Inzake de radio-omroep geeft het program van aetie van
1948 weer dat het radiobestel bij de wet geregeld dient te worden met als
richtsnoer onder andere de erkenning van het reeht van de vrije radio-
omroep, verwerping van de staatsomroep en van de eenheidsomroep en
besehikbaarstelling van zendtijd aan de kerken voor de uitzending van
kerkdiensten. Het program van aetie voor 1956 laat in een inleiding aan
het Nederlandse volk weten, dat de ARP vertegenwoordigers wenst af te
vaardigen die vanuit het levend geloof in Jezus Christus Zijn koningsehap
en de heersehappij van Gods Woord tot gelding willen brengen in het
staatkundig leven. In dit program wordt voorts, evenals in het program
van aetie voor 1959, geijverd voor aandaeht voor subsidiering van de
openbare ehristelijke bibliotheken en leeszalen en wordt wat de film betreft
opgemerkt, dat er niet in berust kan worden dat een op dit gebied bestaand
eommereieel monopolie in feite aan anderen belet naar eigen inzicht van
de film gebruik te maken. Op 10 juni 1961 aanvaardt de ARP een nieuw

II D.J. Elzinga en C. Wisse, Nederlands parlementsrecht, Monografie 5 De parlementaire
fracties, Groningen 1988, p. 172, 173.

12 L. de Jong, Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereidoorlog, XII eerste helft,
's-Gravenhage 1988, p. 174-178.
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Beginsel- en Algemeen Staatkundig Program. Een van de algemene
uitgangspunten is dat de overheid als dienares van God onder andere de
roeping heeft: Gods Naam te erkennen in haar openbaar optreden, aIle
kerken en aIle burgers te behandelen op voet van gelijkheid, zorg te dragen
dat Gods woord zijn vrije loop kan hebben onder het yolk en de openbare
orde en goede zeden op het terrein van het publieke leven te handhaven
(artikel 5). In de nadere uitwerking, hoofdstuk II van het Program, geeft
de ARP aan dat de overheid al wat met de eerbaarheid in strijd is of
anderszins de mens zou verlagen, moet weren uit het publieke leven. De
overheid moet steun verlenen aan hetgeen uit het yolk zelf ter verhoging
van het zedelijk peil, met name onder andere ter bestrijding van het ijdel
gebruik van Gods naam, wordt ondernomen (artikel 13). In artikel 12
vermeldt het Program ten aanzien van overheid en eultuur, dat de overheid
op dit terre in niet leidend moet optreden, maar moet volstaan met het
seheppen van ruimte voor de ontplooiing van het eulturele leven en het
aanmoedigen en steunen daarvan. Ook op eultureel gebied moet zij eehter
weI weren wat strijdt met de openbare orde en goede zeden. Het program
van aetie van 1963 bepaalt dat het radio- en televisiebestel niet op
commerciele leest gesehoeid behoort te zijn, doeh dient te berusten op in
het volksleven geworteldeorganisaties. De overheid moet zich voorts hoeden
voor elke vorm van diseriminatie onder andere ten aanzien van uitingen
van ehristelijke kunst en eultuur. Het program van aetie van de ARP (die
zieh nu ook Evangelisehe Volkspartij gaat noemen) voor 1967-1971 bevat
op het punt van eultuur, naast het bovenstaande, ook de vermelding dat
de vrijheid van meningsuiting, binnen de wettelijke grenzen van openbare
orde en goede zeden, voor radio en televisie niet mag worden aangetast.
Voorts verdient een wettelijke regeling van het reeht op wederhoor
overweging en moet de wenselijkheid van subsidiering van de literatuur
opnieuw worden bezien door de omstandigheid dat subsidiering door de
overheid nimrner los kan worden gezien van door haar te hanteren normen
enerzijds en de noodzakelijkheid om binnen de wettelijke grenzen van de
goede zeden voluit de vrijheid van meningsuiting te doen gelden anderzijds.
Het program van aetie voor 1971-1975 vermeldt over de defensie dat ten
aanzien van de interne strueturering van de krijgsmaeht bepalend dient te
zijn, de erkenning van de mens als medemens met een geheel eigen
individualiteit en de gedaehte dat ook in de strijdkraehten de mens zijn
eigensehappen en kwaliteiten volledig moet kunnen ontplooien. Deze
voorwaarden zijn tevens bepalend voor de gezagsverhoudingen en
gezagshandhaving. Even verder stelt de ARP dat onderzoeht dient te worden
binnenwelke grenzen politiekevorming en diseussiebinnen de strijdkraehten
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kan worden toegestaan. Tevens wordt er met betrekking tot cultuur in dit
program gesteld dat de ARP aanvaardt dat de kunstenaar voor zijn arbeid
een brede marge van vrijheid behoeft. Het beleid van de overheid moet
geleid worden door de erkenning van deze behoefte aan vrijheid, maar is
tevens gebonden aan de aanvaarding van menselijke en maatschappelijke
waarden in het licht van het Evangelie. Met het oog op de eigen verantwoor-
delijkbeid wenst de ARP afschaffmg van de fIlrnkeuring van overheidswege.
Bij de omroep moet vervolgens het recht op vrijheid van meningsuiting
binnen wettelijke grenzen en het recht van antwoord worden erkend, en
voor het behouden van een dagbladpers, waarin de verscheidenheid van
in Nederland bestaande opvattingen kan doorklinken, zal een in te stellen
staatscommissie op korte termijn aanbevelingen dienen te doen. Op het
gebied van de geestelijke volksgezondheid wenst de ARP, in een tijd met
vergaande wijziging in de seksuele moraal, eenheid in het vervolgingsbeleid
ter handhaving van de publieke eerbaarheid, opdat met de bestaande
bepalingen de harde pomografie geweerd kan worden.

Ook de CHU keert na de ooriog, ondanks de discussie over de vorming
van een brede protestantse volkspartij en over fusie met de ARP, 13 als
zelfstandige partij terug. In 1945 vinden we in het Urgentie Program van
deze partij onder het hoofdstuk urgente punten, dat onder andere geijverd
moet worden voor handhaving van de democratische regeringsvorm en voor
handhaving van de drukpersvrijheid en dat tegen misbruik krachtiger dan
voorheen moet worden gewaakt. Op radiogebied moet erkend worden dat
de kerk recht heeft op een aantal zenduren tot voldoening aan haar taak
haar boodschap uit te dragen. Op 16 mei 1951 wordt het Program van
Beginselen van de CHU gewijzigd. De bepaling dat de overheid verplicht
is te waken voor de openbare zedelijkheid, onder andere door van het terrein
van het openbare leven te weren al wat te dien aanzien in strijd is met Gods
wil en wet, blijft gehandhaafd (nu artikel 13). Wat de krijgsmacht betreft
bepaalt artikel 25 van het beginselprogram dat de overheid zorgt voor
godsdienstige, zedelijke en sociale belangen van de militairen. Het
verkiezingsmanifest voor 1956 vermeldt, evenmin als de verkiezingsmanifes-
ten voor 1959 en 1963, iets van belang voor de vrijheid van meningsuiting.
In het verkiezingsmanifest voor 1967 stelt de CHU dat zij, luisterend naar
de stem van de kerk, aantasting van geestelijke en zedelijke normen en
waarden, die op fundamente1e wijze aan de Nederlandse samenieving vorm
geven, wil bestrijden. Bovendien wordt in dit manifest aangegeven dat de
vrije meningsuiting aIleen in een rechtsstaat gewaarborgd is en dat derhalve

13 H. van Spanning, De Christelijk-Historische Unie II, Leiden 1988, p. 32-45.
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de overheid op doelgerichte en voortvarende wijze de rechtsorde dient te
bescherrnen. Wat het stimuleren van cultuuruitingen door de overheid
aangaat, geeft het verkiezingsmanifest aan dat de overheid zorgvuldig
rekening moet houden met de mogelijkheid dat geestelijke en zedelijke
norrnen die leven in brede lagen van ons yolk gekwetst kunnen worden.
In 1970 komt de CHU met een nieuw beginselprogram en met een politiek
werkprogram. De beginselen vervat in het beginselprogram vormen
achtergrond en richtsnoer voor het politiek handelen en zullen steeeds
opnieuw getoetst moeten worden aan het Evangelie. Nadat artikel IlIa van
het beginselprogram heeft aangegeven dat het dienen van God en de dienst
aan de naaste het uitgangspunt van aIle politiek handelingen vorrnen,
verrneldt artikel VI dat de uit het christendom voortgekomen geestelijke
en zedelijke norrnen de samenleving in Nederland behoren te blijven
beinvloeden. Met inachtneming van deze norrnen, die in het licht van het
Evangelie in iedere tijd een actuele toepassing behoeven, dient de overheid
het geestelijk en zedelijk welzijn van ons yolk te bevorderen. In de
uitgangspunten voor het politiek handelen in het beginselprogram vinden
we in punt 7, dat de overheid de vrijheid van personen en bevolkingsgroepen
binnen de grenzen van de openbare orde en goede zeden moet eerbiedigen.
In punt 8 van deze uitgangspunten spreekt de CHU zich uit voor een
democratische rechtsstaat met een parlementair stelsel, waarvoor de
eerbiediging van de persoonlijke rechten en vrijheden die in de Grondwet
neergelegd moeten zijn, van wezenlijke betekenis is. Het politieke
werkprogram bevat geen punten die rechtstreeks be trekking hebben op de
vrijheid van meningsuiting.

In 1945 wordt binnen de inmidddels heropgerichte RKSP besloten tot
oprichting van de Katholieke Volkspartij. Deze partij neemt het Algemeen
Staatkundig Program van 1936 van de RKSP over. Hierin rekent men
beveiliging van de staatsorde zelf, handhaving van de zelfstandigheid en
schepping en instandhouding van een rechtsorde steunend op natuurrecht
en positief-goddelijk recht tot de primaire taak van de staat. Inde algemene
richtlijnen in het program geeft de KVP vervolgens ten aanzien van de
staatsvorm aan, dat in de Grondwet de rechtmatige vrijheden van het yolk
zodanig moeten worden bescherrnd dat geestelijke stromingen niet worden
onderdrukt, tenzij deze gericht zijn tegen de natuurrechtelijke grondslagen
van de samenleving of het bestaan van de staat als zodanig bedreigen. Het
bevorderen van de geestelijke (verstandelijke en zedelijke) ontwikkeling
van de burgers wordt gezien als subsidiaire taak van de overheid. Orde
en veiligheid moeten krachtig gehandhaafd worden en bijzondere aandacht
moet worden besteed aan bestrijding van de openbare onzedelijkheid. Het
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urgentieprogram van de KVP geeft aan hoe versterking van de geestelijke
en zedelijke grondslagen van het volksleven plaats moet vinden. Allereerst
is vereist dat de overheid onder andere de eerbied voor God en godsdienst
bevordert. Tevens dienen met kracht aile publieke uitlatingen en praktijken
teworden tegengegaan die, ingegeven door rechtmatige verafschuwing van
het ons aangedane, in de overweldigers van ons yolk geen medemensen
meer erkennen. De erkenning en de praktische naleving van zedelijke
normen dienen door krachtige maatregelen bevorderd te worden. In het
bijzonder zijn maatregelen vereist tegen onder andere de openlijke
bevordering van neomalthusianisme en de uitspattingen op het gebied van
het amusementsleven. Bovendien moet tegenover de individualistische
opvatting van de grondwettelijke vrijheden, nadruk gelegd worden op de
verantwoordelijkheid tegenover de gemeenschap van allen die van deze
grondwettelijke vrijheden gebruik wensen temaken. Het gemeenteprogram
van de KVP stelt ten aanzien van de openbare zedelijkheid dat in de
verordeningen krachtens de Bioscoopwet eisen gesteld dienen te worden
voor de gemeentelijke nakeuring van films en reclame voor de films.
Daarenboven moet er een verbod voor bioscoopbezoek voor kinderen
beneden een bepaalde leeftijd uitgevaardigd worden. In 1952komt de KVP
met een nieuw Algemeen Staatkundig Program. De KVP geeft hierin aan
dat zij staat op de grondslag van de beginselen van de natuurlijke zedewet
en de Goddelijke openbaring, waarbij zij de uitspraken van het Kerkelijk
Leergezag aanvaardt. Punt 13 van de algemene richtlijnen bepaalt dat de
staat ter bescherming van de zedelijke grondslagen van ons volksbestaan
geroepen is om binnen de grenzen van zijn taak de eerbied voor God en
godsdienst te bevorderen en de goede zeden in het maatschappelijk verkeer
met aile gepaste rniddelente bevorderen. Openbare godsdienstoefeningdient
ook buiten gebouwenen beslotenplaatsen te zijn toegestaan, tenzij er gevaar
bestaat voor verstoring van de openbare orde. Uitgaande van de vrijheid
van meningsuiting en van de vrijheid van vereniging en vergadering dienen
de maatschappij en haar leden te worden beschermd tegen misbruik van
die vrijheid. Ten aanzien van de nationale cultuur bepalen de algemene
richtlijnen, dat een wettelijke regeling van de radio en het daarop van
staatswege uit te oefenen toezicht tot stand dient te komen op basis van
de zelfstandigheid van de omroepverenigingen, zowel bij de opstelling als
bij de uitvoering van de programma's. In de verkiezingsprograms voor
1952, 1956 en het werkprogram voor 1956-1964 wordt als een van de
kemgedachten waar een nationale politiek in wortelt genoemd: afweer van
het communisme. Zowel de leer als de praktijken ervan moeten zo scherp
mogelijk bestreden worden. De KVP wil hiertoe wijziging van de
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drukpersvrijheid overeenkomstig het voorstel der Grondwetscommissie om
te komen tot een verbod van bepaalde uitgaven en bovendien het openen
van de grondwettelijke mogelijkheid, overeenkornstig het voorstel van de
Grondwetscornrnisie tot vervallenverklaring vanrevolutionaire vertegenwoor-
digers van het lidrnaatschap van vertegenwoordigende lichamen. Als overige
werkpunten bij het departement van Binnenlandse Zaken worden onder
meer genoemd: bevordering van christelijke zeden bij toerisme en in
ontspanniogsgelegenheden, bestrijding van de openbare bevordering van
het neomalthusianisme en wettelijke regeling van de leesbibliotheken. Vanaf
1956 wordt hieraan de politieke vrijheid voor de ambtenaar voor zover
zijndeelneming aande publieke dienstzich hier niet dwingend tegen verzet,
toegevoegd. Bij het departement van Justitie wordt krachtiger bestrijding
van pomografie als een van de werkpunten genoemd. Inzake culturele
vorming van ons yolk vermeldt het Werkprogram vanaf 1956 dat ten aanzien
van de jeugd gestreefd moet worden naar een goede lectuurvoorziening,
bescherming tegen schadelijke invloed van beeldromans en dat vervolgens
een wet op de leesbibliotheken tot stand moet worden gebracht. In het
Werkprogram voor 1963 wordt inzake cultuur opgemerkt dat reclame in
radio en televisie aanvaardbaar is, mits het te kiezen systeem afdoende
garanties omvat dat het exploiteren van de reclame geen invloed uitoefent
op de samenstelling en het peil van de programma's, de reclameboodschap-
pen voldoen aan verantwoorde ethische normen en het te kiezen systeem
als zodanig niet het wezenlijke van het omroepbestel aantast. Aangaande
de film bevat dit Werkprogram voor 1963 de bepaling, dat voor de
bevordering van een gezond filmleven onder ander het huidige keuringsstel-
sel ter bescherrning van de christelijke waarden gewenst is. In het
Werkprogram voor 1967-1971 wil de KVP in het kader van welzijn en
welvaart voor allen een open radio- en televisiebestel gebaseerd op de
uitgangspunten van de Ontwerp Omroepwet.

Vanaf 1967 wordt er forrneel gewerkt aan de totstandkoming van het
CDA. In 1967 begint een werkgroep (Groep van Achttien) bestaande uit
zes personen uit elk van de drie van belang zijnde partijen aan de opdracht
om te zien of men het eens zou kunnen worden over de uitgangspunten
van de samenwerking en over een gezamenlijk program. Het gevolg is dat
een door een stuurgroep opgesteld gemeenschappelijk program door de
drie partijen wordt aanvaard." In dit 'Gemeenschappelijk Urgentie
Program 1971-1976' staan de drie partijen een politiek voor die gemspireerd

14 G.J.M. van Wissen, De christen-democratische visie op de rol van de staat in het sociaal-
economisch leven, Amsterdam 1982, p. 417.
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wordt door het Evangelie. Zij willen streven naar een maatschappij waarin
de bijbelse gerechtigheid meer gestalte krijgt, het welzijn van allen wordt
gediend en de mens zijn vrijheid en verantwoordelijkheid kan beleven. Tot
behoud van de persoonlijke vrijheid en verantwoordelijkheid van aIle mensen
dient de overheid de openbare orde te handhaven en de veiligheid van haar
onderdanen te waarborgen. Ten aanzien van de geestelijke volksgezondheid
stelt het program dat ook in deze tijd normen en waarden zullen moeten
worden getoetst aan het Evangelie. Terwiji een grotere vrijmoedigheid in
kunst en literatuur ten aanzien van de seksualiteit op zich aanvaardbaar
is, dient onmenselijke en sadistische pomografie in de verbodssfeer te
blijven. Evenzo moet de overheid optreden tegen het nadrukkelijk opdringen
van pornografie. Een gezonde verscheidenheid in de publiciteitsmedia dient
de overheid te bevorderen aan de hand van criteria opgesteld in over leg
met de betrokkenen. Op 23 juni 1973 besluiten de ARP, CHU en KVP
tot oprichting van het Christen-Democratisch Appel (CDA). Dit CDA bezit
tot 1975 het karakter van een samenwerkingsverband dat pre-federatie
genoemd kan worden. Op 25 april 1975 wordt formeel tot de federatie
besloten, in 1976 komt tenslotte een lijst om de verkiezingen mee in te gaan
tot stand en wordt het verkiezingsprogram 1977-1981 'Niet bij brood aIleen'
opgesteld." In dit program wordt in het onderdeel bescherming van de
bedreigde mens gesteld dat het aanprijzen en ongevraagd thuis (laten)
bezorgen en opdringen van pornografie onderwerp moet zijn van een strakke
verbodswetgeving. Bovendien vindt het CDA een wettelijke regeling nodig
ter bescherming van burgers tegen misleidende reclame. Hierin past een
verbod van met name die reclamemethoden die rechtstreeks zijn gericht
op de beinvloeding van het menselijk onderbewustzijn. Met betrekking tot
het mediabeleid is het verkiezingsprogram vrij uitgebreid. De overheid wordt
mede verantwoordelijk gehouden voor het behoud van een vrije en gediffer-
entieerde pers. Zij dient vorming van monopolies tegen te gaan en moet
daarom steun verlenen aan persorganen die in economische moeilijkheden
verkeren en wier voortbestaan in een veelkleurige informatievoorziening
niet kan worden gemist. Vervolgens wenst het CDA geen reclame-
uitzendingen van regionale en lokale ornroepen en is het CDA tegen het
toelaten van commerciele gebruikers tot de eigenlijke kabeltelevisie-
uitzendingen. Op 11 oktober 1980 vindt uiteindelijk de fusie van de drie
partijen plaats. De politieke overtuiging van het CDA vinden we dan in
het 'Program van Uitgangspunten'. Dit program bevat allereerst de uitspraak

15 G.J.M. van Wissen, De christen-democratische visie op de £01van de staat in het sociaal-
economisch leven, Amsterdam 1982, p. 425.
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dat het CDA het bijbelse getuigenis van Gods beloften, daden en geboden
als van beslissende betekenis voor mens, maatschappij en overheid
aanvaardt. Het CDA richt zich naar dat getuigenis met de intentie steeds
te zoeken naar de betekenis van het Evangelie voor het politiek handelen.
In 1981 komt in het verkiezingsprogram van het CDA 'am een zinvol
bestaan' onder punt 39 de openbare informatievoorziening door middel van
de masssamedia ter sprake. Allereerst moet de regering de deelname van
de erkende stromingen aan de vernieuwingen op mediagebied bevorderen.
Daarenboven moet het aandeel van de Nederlandse programma's in het
totaal van het media-aanbod worden beschermd, zo nodig met uitbreiding
van zendtijd en moeten speciaal op Nederland gerichte uitzendingen
overeenstemmen met de doelstellingen van de Ornroepwet. In het hoofdstuk
van het verkiezingsprogram dat over justitie en binnenlands bestuur handelt
wordt onder punt 90 naar voren gebracht, dat het opdringen van pornografie
dan weI afbeeldingen en geschreven of gesproken (radio, televisie) tekst
met voor een der seksen vernederende inhoud, bij de wet verboden moeten
zijn. Ten aanzien van de krijgsmacht vermeldt het verkiezingsprogram dat
de interne regelingen binnen de krijgsmacht, de rechtspositie van militairen
en dergelijke slechts af mogen wijken van datgene wat in de rest van de
maatschappij gebruikelijk is, voor zover het be lang van de dienst dit vereist.

Na de oorlog keert ook de SGP weer ongewijzigd terug, zij het niet
geheel zonder moeilijkheden want de oprichter en leider van deze partij
wordt wegens zijn houding tijdens de Tweede Wereloorlog door de zuive-
ringscommissie van de Staten-Generaal weggezuiverd. 16 Het program van
de SGP wordt in 1950, 1958 en 1964 gewijzigd. Voor de vrijheid van
meningsuiting zijn deze wijzigingen echter niet van belang. In 1971 komt
deze partij met een 'Staatkundig Gereformeerde visie op aktuele beleidsvra-
gen' . Wat het cultuurbeleid betreft moet de overheid van de SGP acht geven
dat ze niet met het subsidiebeleid haar eigen graf delft. Ais verschillende
groeperingen met verontwaardiging de regering de taak van zedenmeester
ontzeggen, wenst de SGP met meer kracht te stellen dat de regering zeker
niet geroepen is de zeden te verwoesten. Ook is het volgens de SGP niet
juist aan de communicatiemiddelen de grootst denkbare vrijheid te laten,
omdat die in losbandigheid ontaardt. De SGP acht 'toetsing op normen van
godslasterlijk en zedenkwetsend alsmede strenge maatregelen' te allen tijde
geboden. Van de SGP mag de overheid zich op het terrein van de
zedelijkheidswetgeving niet laten leiden door wat een zo breed mogelijke

16 L. de long, Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog, XII eerste heift,
's-Gravenhage 1988, p. 169, 200.
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opinie wensbaar en aanvaardbaar acht, er moet hier een hogere wet erkend
worden. Met name dient de regering niet tolerant op te treden tegen
pornografie. In het programma voor 1977 en in het verkiezingsprogramma
voor 1981-1985 wordt te kennen gegeven dat de regering krasse maatregelen
dient te nemen tegen drieste uitingen van homofilie, prostitutie en
pornografie en tegen agressieve sekshandel. In punt 50 van het programma
voor 1977 en onder punt 13 van het programma voor 1981-1985 pleit de
SGP er voor dat radio, televisie en kranten de goede zeden niet uit het oog
verliezen. De regering moet vervolgens nog steeds strenge maatregelen
nemen tegen publikaties en uitzendingen die godslasterlijk of zedenkwetsend
zijn. Steunmaatreglen aan noodlijdende kranten, weekbladen of tijdschriften
wenst de SGP af te schaffen, evenals de tot weinig soberheid oproepende
STER-reclame op radio en televisie. Binnen de krijgsmacht tenslotte
ondermijnen, volgens de SGP, democratisering en vermaatschappelijking
de morele kracht en de bereidheid ingezet te worden. De discipline en de
krijgstucht moeten strikt rechtvaardig gehandhaafd worden. Er moet voor
gewaakt worden dat militairen in gedrag, woord of kleding de krijgsmacht
te schande maken. Bovendien moet scherper worden toegezien op de
naleving van het verbod om te vloeken (punt 80, 1977 en punt 38, 1981-
1985).

In 1948 maken de 'vrijgemaakten', die zich aileen aan de Heilige Schrift
en aan de daarmee overeenkomende belijdenisgeschriften willen blijven
conformeren en niet aan bepaalde leerstellingen van Kuyper en die zich
verzetten tegen het beginselprogram van de ARP, zich los van de ARP
en wordt het Gereformeerd Politiek Verbond (GPV) opgericht. 17 Dit GPV
staat eerst nogal aarzelend tegenover een richtlijnenprogram. Het eerste
program dat we dan ook van het GPV tegenkomen is het verkiezingsprogram
van 1963. In dit program stelt het GPV dat het bij het voeren van
christelijke politiek uit wil gaan van de Bijbel en van de belijdenis van de
christelijke kerk (Gereformeeerde Kerken). De overheid moet onder andere
de strijd aanbinden tegen de openbare volkszonden zoals de materialistische
gokzucht en het misbruiken van Gods Naam, die het yolk van zijn roeping
atleiden. Ten aanzien van de nationale bescherming moet de overheid er
op toezien, dat geen gezagsondermijnende lectuur onder militairen wordt
verspreid, Daarenboven moeten de overheden de grondwettelijk en wettelijk
gewaarborgde vrijheid van godsdienstig belijden en de daarmee samenhan-
gende vrijheden handhaven, terwijl zij er op moeten toezien dat geen kerk
of geestelijke sekte een dwingende macht inde openbare samenleving vormt.

17 A.J. Verbrugh, Universeel en Antirevolutionair I, Groningen 1980, p. 11-15.
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Deze laatste bepaling is ook terug te vinden als artikel 5 in het Program
van Richtlijnen dat in 1966 wordt vastgesteld en in 1979 wordt gewijzigd
en dan onder andere in punt 8 wordt uitgebreid met de bepaling dat voor
een goede werking van de volksinvloed noodzakelijk is dat de vrijheid van
meningsuiting van de burgers wordt beschermd. Burgers moeten in de
gelegenheid worden gesteld hun vertegenwoordigers aan te wijzen door
vrije, geheime verkiezingen en algemeen kiesrecht, volgens het beginsel
van evenredigheid. Het Nederlandse manifest in 1966 van het GPV bevat
na allerlei aanmerkingen op andere partijen, onder andere de opvatting dat
de regering de volksondermijnende pacifistische propaganda binnen de
militaire formaties tegen moet gaan door goede voorlichting over de
betekenis van onze krijgsmacht en door van de militairen een gedrag te
eisen dat geheel overeenstemt met hun mooie taak. Ter bestrijding van de
tuchteloosheid onder ons yolk is naar het idee van het GPV strengere
keuring voor televisieprograrnrna' s, die door het aanprijzen van genotzucht
en door negativistische spot en verguizing van de christelijke normen voor
de samenleving het volksleven bederven, nodig. Zogenaamde discussies
over homoseksuele praktijken wil het GPV weren uit de publiciteit en de
controle op verspreiding van pornografie ziet het verbond graag verscherpt
worden. In 'Balans van Nederland' (1971) doet het GPV de uitspraak dat
vooral de laatste jaren in onze samenleving steeds sterker de verschijnselen
van een geestelijk verval- en verrottingsproces zich openbaren. Het GPV
wil deze ontwikkeling keren en ijvert voor krachtige handhaving van het
gezag en van de openbare christelijke zede. De regering kan hier onder
andere aan meewerken door meer dan tot dusver gebruik te maken van
haar bevoegdheid krachtens de Omroepwet, om sancties toe te passen op
uitzendingen die gevaar opleveren voor de veiligheid van de staat, de
openbare orde of de goede zeden en door het toezicht op openbare films
en toneelvoorstellingen eerder te verscherpen dan af te breken. De regering
zal binnen de krijgsmacht krachtig op moeten treden tegen sabotage, ook
in de vorm van ondermijning door propaganda van bepaalde politieke
partijen en organisaties, waarvoor in de krijgsmacht geen ruimte mag zijn.
Ook moet de overheid zich onthouden van elke vorm van stimulering,
subsidiering en bekroning van kunstuitingen die de zedelijke normen van
Gods wet overtreden. Ten aanzien van de Grondwet erkent her GPV vrijheid
van ieders geestelijke overtuiging zonder enige reserve, maar verwerpt het
verbond een redactionele gelijkstelling van de vrijheid van godsdienst met
de vrijheid van niet-godsdienstige levensovertuigingen, aangezien dit geheel
verschillende zaken zijn. Het verkiezingsprogramma van het GPV voor
1981 vermeldt met betrekking tot pers en omroep, dat het verbond de vrij-

265



Hoofdstuk 6

heid van meningsuiting ziet als een groot goed en dat een vrije pers met
inachtneming van haar verantwoordelijkheid volgens de wet hierbij een
onrnisbare factor is, maar dat met tot de taak van de overheid behoort
persorganen met overheidssteun kunstmatig in stand te houden. Het verbond
vindt met het oog op de misbruik van radio en televisie dat de strafbepa-
lingen ter handhaving van de openbare orde met toegesneden zijn op de
specifieke mogelijkheden van deze massamedia om de rechtsorde te versto-
reno De overheid behoort door wetswijziging in dit manco te voorzien.

§ 3 Zuivering van de pers"

Om na de oorIog de pers te kunnen zuiveren van ongewenste elementen
wordt in 1944 in Londen het Tijdelijk Persbesluit" vastgesteld. In dit
besluit wordt de zuivering toevertrouwd aan de Perscommissie. Zonder
toestemming van deze commissie mag in bevrijd Nederland geen dagblad,
nieuwsblad of tijdschrift uitkomen tenzij deze gezien moet worden als
voortzetting van een illegale publikatie dan weI voor 1 januari 1943 was
opgehouden te verschijnen. Artikel 3 van het besluit bepaalt dat de
Perscommissie van de na die datum verschenen bladen en periodieken moet
vaststellen dat er onder de redactieleden, directieleden, medewerkers,
uitgever of drukker geen personen zijn die •tijdens de vijandelijke bezetting
door hun handelen of nalaten de belangen van den vijand hebben gediend' ,
aleer zij weer mogen verschijnen. Toestemming tot verschijning van een
blad of tijdschrift kan tevens geweigerd worden, indien verschijning door
de Perscommissie schadelijk wordt geacht voor een gezond perswezen
doordat met de uitgave uitsluitend het maken van winst wordt beoogd dan
wel doordat door de uitgave met in een bestaande behoefte wordt voorzien.

Aangezien de regering nadere voorzieningen voor de zuivering en het
herstel van het Nederlandse perswezen noodzakelijk acht, komt op 18 sep-
tember 1945 het besluit, houdende vaststelling van een Tijdelijk Persbesluit
1945, tot stand." Dit besluit dat na verIenging van de werkingsduur"
tot 1juli 1947 van kracht blijft, vervangt het in 1944 vastgestelde Tijdelijke
Persbesluit. Met dit besluit van 1945 wordt het mogelijk dat de minister

18 Zie onder andere: M.D. Bogaarts, De periode van bet kabinet-Beel 1946-1948, 11 Band
C, 's-Gravenhage 1989, p. 2063-2100; Duynstee-Bosrnans, Het kabinet Schermerhorn-Drees,
Assen 1977, p. 283-301.

19 Stb. 1944, E69.
20 Stb. 1945, F177.
21 Stb. 1946, G402.
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van Binnenlandse Zaken met zijn coUega van Onderwijs, Kunsten en Weten-
schappen, vereiste vergunningen tot het doen verschijnen van dag- en
nieuwsbladen weigeren, indien de medewerkers of zij die een leidende
functie bekleden geen certificaat ofvoorlopig certificaat van geen bezwaar
hebben. Dit certificaat wordt op aanvraag door de Comrnissie voor de
Perszuivering gegeven aan hen die tijdens de bezetting een journalistieke
of leidende niet-journalistieke functie bij een dagblad bekleed hebben en
niet ontzet of voorlopig ontzet zijn op grond van artikel 2 van dit besluit
enaan anderen tenzij op grond vanhunhouding in verband met de bezetting
moet worden verwacht dat hun optreden in een dergelijke functie 'den
goeden naam van de Nederlandsche dagbladpers zal schaden'. Bijdragen
van personen die ontzet, voorlopig ontzet, vijandelijk onderdaan of niet
in het bezit van een geldig certificaat zijn mogen niet worden opgenomen
in dag- of nieuwsblad, dat wil zeggen dat voor deze personen een absoluut
publikatieverbod geldt. Eveneens is het niet toegestaan een dag- of
nieuwsblad uit te geven zonder aan de Persraad een volledige lijst met
namen, functies en adressen van hen die eenjoumalistieke of leiden de niet-
joumalistieke functie vervullen, te verstrekken. Naar aanleiding van het
indienen van een wetsontwerp tot aanvulling van het Tijdelijk Persbesluit
194522 worden er bezwaren tegen verschillende voorschriften van het
Tijdelijk Persbesluit 1945 aangevoerd. Uit het voorlopig verslag blijkt dat
sommige Tweede- Kamerleden het besluit in lijnrechte tegenstelling met
artikel 7 van de Grondwet achten. Hoewel niet aIle kamerleden deze
strijdigheid met artikel 7 zien, blijkt toch dat men in het algemeen niet
tevreden is met het besluit en evenmin met het wetsonwerp. Het ontbreken
van een beroepsmogelijkheid ten aanzien van beslissingen van de Commissie
voor de Perszuivering wordt gezien als een grote leemte." Op 12 december
1946 besluit de regering, inmiddels met een ander kabinet, het wetsontwerp
per brief aan de Tweede Kamer in te trekken."

am toch het Tijdelijk Persbesluit 1945 door een wettelijke regeling te
kunnen vervangen wordt op 19 maart 1947 het wetsontwerp, houdende
Noodvoorziening Perswezen ingediend bij de Tweede Kamer." Zoals de
naam van het voorstel al aangeeft heeft het wetsontwerp het karakter van
een noodvoorziening; uitsluitend die onderwerpen worden geregeld die
verder geen uitstel dulden. De afwijkingen van het Tijdelijk Persbesluit
1945 behelzen onder andere een beroepsmogelijkheid voor degenen die

22 Bijl. Hand. II 1945-1946, 179, nrs. 1-2.
23 Bijl. Hand. II 1945-1946, 179, nr. 4, p. 3-5.
24 Bijl. Hand. II 1945-1946, 179, nr. 5.
25 Bijl. Hand. II 1946-1947,425, nrs. 1-2.
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door de perszuivering zijn getroffen en bijzondere bevoegdheden voor de
Persraad in verband met onvoldoende mogelijkheid om technisch materiaal
aan te schaffen. Tevens zal met aanneming van het voorstel geen vooraf-
gaande vergunning meer voor het doen verschijnen van dag- of nieuwsblad
vereist zijn en zal een absoluut publikatieverbod, hetgeen door de minister
van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen niet in overeenstemming wordt
geacht met de grondwettelijke vrijheid van drukpers, niet meer mogelijk
zijn. Het droit de reponse wordt in artikel 19 van het wetsontwerp
neergelegd. In navolging van artikel13 van het Tijdelijk Persbesluit 1945
bepaalt dit artikel 19 dat de Persraad de uitgever van een persorgaan kan
gelasten een bepaald bericht op te nemen. Naar de mening van de regering
is de tijd nog niet rijp voor een definitieve Perswet. De abnormale
omstandigheden die aan het Tijdelijk Persbesluit 1945 ten grondslag liggen,
zijn namelijk nog niet tot het verleden gaan behoren. De zuivering van het
perswezen is nog steeds aan de orde."

In het voorlopig verslag wordt gesteld dat men zich van verschillende
zijden met de algemene strekking van het wetsontwerp akkoord verklaart.
Het wetsontwerp wordt gezien als een noodwendig uitvloeisel van de in
het algemeen belang vereiste zuivering van het perswezen." Dit wil niet
zeggen dat er vanuit de Tweede Kamer geen kritiek is te horen op het
wetsontwerp. Tijdens de algemene beraadslagingen zijn het de liberalen
die ernstige bezwaren maken tegen het voorstel. De liberaal Korthals heeft
erg veel moeite met het in artikel 19 neergelegde 'droit de reponse'. In
dit droit de reponse liggen volgens hem de mogelijkheden voor de meest
ernstige bedreigingen van de persvrijheid. Hij wenst elke mogelijkheid van
een aanslag op deze vrijheid absoluut te voorkomen. Overigens biedt volgens
Korthals niet aIleen artikel 19 die mogelijIcheid tot een aanslag op de in
de Grondwet verankerde persvrijheid. Met het wetsontwerp wordt een stelsel
van preventie opgezet dat de geest van artikel 7 van de Grondwet geheel
miskent. Korthals besluit evenals zijn partijgenoten in de Tweede Kamer
tegen het wetsontwerp te stemmen."

De communisten daarentegen laten via kamerlid Schoonenberg weten
dat zij zich niet tegen het wetsontwerp keren. De nieuwe noodwet betekent
een stap vooruit in vergelijking met het besluit van 1945. Schoonenberg
laat zijn ongenoegen blijken ten aanzien van andersgezinde kamerleden met
de opmerking dat degene die nu het hardst schreeuwen over de in gevaar

26 Bijl. Hand. II 1946-1947.425. nr. 3.6 p. 15-18.
27 Bijl. Hand. II 1946-1947.425. nr. 4 p. 9.
28 Hand. II 1946-1947. p. 1643-1646, 1679-1681.
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gebracht persvrijheid, dit in 1940-1945 vergaten en de verdediging ervan
overlieten aan de illegale pers. Schoonenberg acht de vrije meningsuiting
een kostbaar democratisch goed, maar is van mening dat zelfs een absoluut
publikatieverbod ter bescherming van de vrijheid van drukpers nodig kan
zijn. Voorts ijvert hij voor het in de wet opnemen van een regeling waarbij
de oud-illegale pers gezien haar verdienste in bezettingstijd en steunende
op de toezeggingen vanuit Londen, prioriteit zou genieten bij het beschikbaar
stellen van technische apparatuur. 29

Kamerlid Kortenhorst voert samen met partijgenoot Koersen namens
de roorns-katholieken vrij vaak en langdurig het woord. De vrije meningsui-
ting laten beide heren geheel buiten beschouwing. Ten aanzien van het droit
de reponse zijn Kortenhorst en Koersen het niet eens. Koersen stemt
namelijk met enige andere roorns-katholieken voor artikel 19 en Kortenhorst
stemt, ook in gezelschap van enige andere rooms-katholieke kamerleden
tegen dit artikel. 30

Het kamerlid Wttewaal van Stoetwegen (CHU) vraagt zich af of enige
regeling of ordening inzake het perswezen ooit wei iedereen bevrediging
kan schenken. Iedere regeling zal immers beperkingen geven die men ziet
als in strijd met de drukpersvrijheid, daar ontkomt men niet aan. Ook
Wttewaal van Stoetwegen zelfheeft enig commentaar op het wetsontwerp.
Zij vindt het opheffen van de verschijningsvergunning voor een persorgaan
geen betekenis hebben zolang het Bureau Papiertoewijzing bestaat. Bladen
die volgens het Londens Persbesluit na de bevrijding mochten verschijnen
worden door het papiertekort bijna evenzeer gebinderd als wanneer zij 'foute
bladen' zouden zijn geweest. Ze juicht de vrijheid om te verschijnen toe
maar wenst evenzeer de middelen om te verschijnen, anders zegt deze vrij-
heid niets. Evenals de rooms-katholieken stemmen de christelijk-historischen
verdeeld waar het het droit de reponse betreft. Wttewaal van Stoetwegen
stemt met onder andere Krol voor artikel19, terwijl onder andere de heren
Tilanus en Beernink tegen opneming van artikel 19 in de noodvoorziening
stemmen."

De antirevolutionair Roosjen verdedigt in zijn betoog in de Tweede
Kamer het met dit wetsontwerp gehandhaafd blijven van het certificaat van
geen bezwaar. Uit een oogpunt van persvrijheid vindt hij het weinig aan-
trekkelijk dat men om als journalist op te kunnen treden afhankelijk is van
een van overheidswege uitgegeven certificaat. Toch is deze regeling op

29 Hand. II 1946-1947, p. 1647-1649.
30 Hand. II 1946-1947, p. 1652-1658,1662,1663,1675-1679,1687,1689-1691, 1694, 1696,

1700-1702, 1706, 1707, 1710, 1714, 1716, 1717.
31 Hand. II 1946-1947, p. 1658-1660, 1717.
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het moment aanvaardbaar omdat het onmogelijk is op een andere wijze
de controle op naleving van de zuiveringsuitspraken uit te voeren en omdat
de onderhavige wet een tijdelijk karakter zal dragen. Het droit de reponse
daarentegen acht Roosjen in de noodvoorziening niet op zijn plaats. Hij
stemt evenals de andere antirevolutionairen in de Tweede Kamer tegen arti-
kel 19, hoewel hij zegt met zijn partijgenoten wei voor het wetsontwerp
te zullen stemmen."

De sociaal-democraten laten eveneens naar voren komen voor het wets-
ontwerp, dat zij hier en daar wei voor verbetering vatbaar vinden, te zullen
stemmen. Zij brengen evenals de rooms-katholieken de persvrijheid in dit
debat niet ter sprake.

De minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, Gielen (KVP)
kan zich levendig voorstellen dat tijdens de beraadslagingen enkele
kamerleden de persvrijheid naar voren hebben gebracht. Met de persvrijheid
is eigenlijk het bestaan van de democratie gemoeid. Er kan volgens de
minister niet van democratie gesproken worden als er geen persvrijheid
is. Persvrijheid betekent echter volgens Gielen niet dat de wetgever niet
bevoegd zou zijn drukpersdelicten te creeren, Artikel 7 van de Grondwet
stelt dat niemand voorafgaande toestemming nodig heeft om zijn gedachten
en gevoelens te openbaren door de drukpers maar voegt hieraan toe;
behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet. Dit wil zeggen dat
preventieve censuur beslist verboden is, maar dat de wetgever volkomen
bevoegd is regels op dit punt te stellen. De persvrijheid mag dus beperkt
worden indien nodig. Overigens gebeurt dit naar de mening van de minister
niet door het in de noodvoorziening genoemde certificaat. Het weigeren
van zo'n certificaat belet irnmers niemand aan zijn gedachten en gevoelens
uitdrukking te geven volgens artikel 7 van de Grondwet. remand die het
certificaat niet heeft gekregen kan een brochure of ingezonden stukken
schrijven. Er is geen enkele beperking van de vrijheid van drukpers voor
mens en die geen certificaat hebben, wei wordt het deze mens en onmogelijk
gemaakt het beroep van journalist uit te oefenen. Ten aanzien van het droit
de reponse stelt Gielen dat hij zich kan voorstellen dat verschillende
karnerleden de regeling van dit recht niet thuis vinden horen in de
noodvoorziening. Hij laat de beslissing of het artikel gehandhaafd blijft
of niet, gaarne aan de kamer over. 33 In de Tweede Karner wordt besloten
artikel 19 aan te nemen. Dit gebeurt met 43 tegen 32 stemmen. Zoals
vermeld stemmen de rooms-katholieken en de christelijk-historischen

32 Hand. II 1946-1947, p. 1660-1662, 1717.
33 Hand. II 1946-1947, p. 1663-1671, 1684-1686, 1716.
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verdeeld, de antirevolutionairen tegen, de soeiaal-demoeraten en de
eommunisten voor artikel 19.34

Het wetsontwerp wordt op 10 juni 1947 zonder hoofdelijke stemming
aangenomen. De liberaal Korthals laat hierbij aantekenen dat zijn fraetie
tegen het wetsontwerp is. 35

De Eerste Kamer beslist op 26 juni 1947 over het wetsontwerp. Het
ehristelijk-historisehe kamerlid Pollema komt inzijn betoog tot de eonc1usie
dat de ehristelijk-historisehen hun stem aan het ontwerp niet kunnen geven.
Pollema vindt dat in het wetsontwerp perszuivering en persordening te zeer
vermengd worden. Zijns inziens moeten perszuivering en persordening naar
aard en bedoeling uit elkaar gehouden worden. Perszuivering beoogt alleen
en uitsluitend die elementen uit het Nederlandse perswezen te weren, die
tijdens de bezetting hebben meegeholpen om de verzetsgeest te ondermijnen.
De persordening hangt samen met bepaalde opvattingen over persvrijheid
en de vrijheid van de ondememer. Het artikel in het ontwerp dat aan de
illegale pers de mogelijkheid moet bieden zich blijvend in het bezit te stellen
van teehnisehe apparatuur hoort in de noodvoorziening, die de perszuivering
behoort te regelen, niet thuis. Pollema noemt het voorstel een bij uitstek
sleeht ontwerp waarvan op generlei wijze de draagwijdte is te overzien en
stemt tegen het ontwerp."

Ook de rooms-katholieken in de Eerste Kamer zeggen bij monde van
kamerlid Kropman dat zij het ontwerp met gemengde gevoelens hebben
ontvangen. Kropman vindt het ontwerp slecht. De illegale bladen zullen
door dit wetsontwerp geenszins geholpen worden terwijl de rooms-
katholieken dit een plieht van dankbaarheid aehten. Het ontwerp schiet onder
andere op dit punt sehromelijk tekort en de rooms-katholieken in de Eerste
Kamer zullen dientengevolge tegen het wetsvoorstel stemmen."

De antirevolutionairen stemmen voor het wetsontwerp, al wordt door
Algra duidelijk gemaakt dat zij dit zonder enige geestdrift doen. Zij zijn
van mening dat een effectieve zuivering van het perswezen, een nationaal
belang van de eerste orde, alleen kan plaatsvinden wanneer collaborerende
bedrijven als bedrijven kunnen worden aangepakt, hetgeen met het wetsont-
werp niet wordt voorgesteld. Verwerping van het ontwerp betekent eehter
volgens Algra een calamiteit, want sehipbreuk van de gehele zuivering op
persgebied zou het gevolg kunnen zijn."

34 Hand. II 1946-1947, p. 1717.
35 Hand. II 1946-1947, p. 1741.
36 Hand. I 1946-1947, p. 805, 806.
37 Hand. I 1946-1947, p. 806-810, 822, 823.
38 Hand. I 1946-1947, p. 810, 811.
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Namens de sociaal-democraten verklaart Stufkens dat zij bereid zijn
inhet belang van een zuivere pers het wetsontwerp te aanvaarden. Al noemt
Stufkens het voorstel weI grillig en willekeurig en ziet hij niet in waarom
het droit de reponse in het voorstel is opgenomen, met het oog op de
bescherming van de illegale pers vindt hij het ontwerp toch de moeite
waard."

Hoewel de communist Koejemans zegt dat men zich een beter voorstel
had kunnen wensen stemt hij voor het wetsontwerp. Koejemansis de mening
toegedaan dat wanneer Nederland een zuivere pers wil opbouwen, men
moet ijveren voor een pers die het antisemitisme uitbant. Wanneer men
het begrip persvrijheid ziet als onlosmakelijk verbonden met het afzien van
fascistische propaganda en met de noodzakelijkheid van bevordering van
de vriendschap en vrede tussen de volkeren, dan heeft men een begrip van
persvrijheid dat uitstekend kan dienen als einddoel van de perszuivering.
De minister had in ieder geval een beter wetsontwerp tot stand gebracht
wanneer hem dit begrip van persvrijheid als einddoel voor ogen had
gestaan."

Minister Gielen reageert op bovenstaande opvatting van Koejemans met
de constatering dat Koejemans redenering de fascistische onvrijheid van
drukpers, die bestreden dient te worden, juist tot gevolg heeft. Voorts geeft
de minister onder andere te kennen, dat verwerping van het ontwerp zou
betekenen dat ten minste voor enige tijd vrij baan wordt geboden aan de
collaboratie, terwijI de illegale pers in moeilijkheden wordt gebracht. 41

De Eerste Kamer neemt het wetsontwerp met 19 tegen 14 stemmen
aan." De christelijk-historischen en rooms-katholieken stemmen tegen
het wetsvoorstel, hetgeen niet heeft kunnen beletten dat op 28 juni 1947
de Wet, houdende Noodvoorziening Perswezen in het Staatsblad ver-
schijnt.?

In 1951, om precies te zijn op 22 juni, dient de regering het Wetsont-
werp, houdende enkele voorzieningen betreffende het Perswezen in."
Nu de perszuivering haar beslag heeft gekregen omvat dit ontwerp opheffing
van de bepalingen betreffende de zuivering van het perswezen. Zo zal met
aanneming van het ontwerp het certificaat van geen bezwaar worden
afgeschaft. Om te voorkomen dat personen die tot nu toe op grond van

39 Hand. I 1946-1947, p. 811-813.
40 Hand. I 1946-1947, p. 814-817.
41 Hand. I 1946-1947, p. 820-822.
42 Hand. I 1946-1947, p. 825, 826.
43 Stb. 1947, H211.
44 Bijl. Hand. II 1950-1951, 1698, nr. I.
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hun misdragingen tijdens de bezetting uit het perswezen zijn geweerd zonder
meer weer eenjoumalistieke functie kunnen gaan uitoefenen, wordt in het
wetsontwerp toch een bepaling op het uitoefenen van joumalistieke of
leidende niet-journalistieke functies binnen het perswezen voorgesteld.
Degenen die op grond van hun houding tijdens de bezetting uitgesloten zijn
van het actief en passief kiesrecht, zullen zolang deze uitsluiting van kracht
is geen joumalistieke of leidende niet-journalistieke functie binnen het
perswezen mogen uitoefenen. Ook degene die gedurende de bezettingsjaren
zonder verlof van de Kroon in vreemde krijgs- of staatsdienst is getreden,
zal de genoemde functies niet mogen uitoefenen voor zover door de
indiensttreding het Nederlanderschap is verloren en voor de tijd dat dit
verlies duurt. Tenslotte wordt voorgesteld de Persraad, ingesteld krachtens
artikel 9 van het Tijdelijk Persbesluit 1945, onder andere om de minister
van advies te dienen in aangelegenheden ten aanzien van de pers, te
handhaven."

Een groot aantal Tweede- Kamerleden kan zich met het voorstel vereni-
gen. Dit blijkt allereerst uit het vooriopig versiag van deze kamer, dat geen
felle kritiek bevat en vervolgens tijdens de algemene beraadsiagingen die
niet zo erg veel tijd in be slag nemen.

Het christelijk-historische kamerlid Wittewaal van Stoetwegen heeft
ais een van de weinige kamerieden nog weI iets op te merken over het
wetsontwerp. Het voortbestaan van de mogelijkheid voor de Persraad om
de uitgever van een persorgaan een bepaald bericht op te laten nemen (droit
de reponse), is naar haar idee niet langer gerechtvaardigd. Aangezien de
Persraad tot nu toe van dit recht nimmer gebruik heeft gemaakt gaat
Wttewaal van Stoetwegen er niet verder op in. Vervolgens vindt zij de
beperkingen die gesteld worden voor degenen die journalistieke ofleidende
niet-journalistieke functies binnen het perswezen willen gaan vervullen,
geheel aanvaardbaar. Door de uitoefening vande functie vanjoumalist aan
de voorgesteide beperking te onderwerpen, wordt geen grondwettig recht
geschonden. De zwaarste politieke delinquent kan zijn gevoelens en
gedachten door middel van de drukpers blijven openbaren; alleen de
uitoefening van een joumalistieke functie is hem ontzegd." Wttewaal van
Stoetwegen wenst evenals de andere kamerleden, behalve de communisten,
voor het wetsontwerp te stemmen. De verdediging van het ontwerp vindt
ditmaal niet plaats door de minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschap-
pen, maar evenwel door de staatssecretaris van Onderwijs, Kunsten en

45 Bijl. Hand. II 1950-1951, 1698, nr. 2, 3.
46 Hand. II 1950-1951, p. 1485.
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Wetenschappen, Cals. Hij voert echter weinig nieuwe gezichtspunten aan
de naoorlogse discussie over het perswezen toe. 47

Ret wetsontwerp wordt zonder hoofdelijke stemming, met de aantekening
van de communisten dat zij tegen dit wetsontwerp zijn, door de Tweede
Kamer aangenomen."

In de Eerste Kamer wordt niet gedebatteerd over het ontwerp, evenmin
vindt er hoofdelijke stemming plaats over het voorstel," dat op 25 april
1951 in het Staatsblad verschijnt als de Wet, houdende enkele voorzieningen
betreffende het Perswezen oftewel als de Wet Voorziening Perswezen
1951.50

De afgevaardigden van de KVP, die evenals de christelijk-historische af-
gevaardigden in de Tweede Kamer voor het wetsvoorstel stemmen dat de
perszuivering in 1947 moet regelen en in de Eerste Kamer dit voorstel afwij-
zen, brengen in het parlement naar aanleiding van de perszuivering de
persvrijheid niet ter sprake. De katholieke minister Gielen echter merkt,
nadat van liberale zijde wordt opgekomen voor deze vrijheid, op dat zolang
er maar geen preventieve censuur wordt uitgeoefend de persvrijheid beperkt
mag worden. Ret weigeren van een certificaat om het beroep van journalist
uit te oefenen noemt hij geen beperking van deze vrijheid; zonder certificaat
mag je immers schrijven wat je wilt alleen mag dit niet als journalist. Van
christelijk-historische zijde wordt betoogd dat er inzake regeling van het
perswezen niet valt te ontkomen aan beperkingen die sommige mensen
zouden kunnen zien als in strijd met de drukpersvrijheid. De christelijk-
historischen zelf vinden dat met het onderwerpen van de uitoefening van
de functie van journalist aan de in 1947 en 1951 voorgestelde regeling,
geen grondwettig recht geschonden wordt. Zolang een ieder zijn gedachten
en gevoelens door middel van de drukpers kan blijven openbaren is de door
de Grondwet gewaarborgde drukpersvrijheid niet in gevaar. In de Eerste
Kamer zijn de christelijk-historischen van mening dat in het wetsvoorstel
perszuivering en persordening, twee zaken die naar aard en bedoeling ge-
scheiden moeten worden gehouden onder meer omdat persordening samen
hangt met bepaalde opvattingen over persvrijheid, te zeer worden vermengd.
De antirevolutionairen betreuren met het oog op de drukpersvrijheid dat
er in 1947 een van overheidswege uitgegeven certificaat nodig is om als
journalist op te kunnen treden Toch aanvaarden zij deze regeling omdat

47 Hand. II 1950-1951. p. 1485-1488.
48 Hand. II 1950-1951. p. 1488.
49 Hand. I 1950-1951, p. 36l.
50 Stb. 1951, 130.
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het niet mogelijk is op een andere manier controle op naleving van
zuiveringsuitspraken te doen en omdat deze regeling maar tijdelijk zal zijn.

§ 4 De Grondwet van 194851

Op 2 april 1948 dient de regering met het oog op de nieuwe rechtsorde
met de overzeese gebieden een voorstel tot een particle grondwetsherziening
in, hetgeen onder andere betekent dat een voorstel tot invoering van
hoofdstuk XVI en een voorstel tot invoering van het instituut van staats-
secretarissen wordt ingediend. 52 Uit het voorlopig verslag blijkt dat de
Tweede- Kamerfractie van de KVP niet geheel tevreden is met deze beperkte
voorstellen tot herziening. Deze fractie wenst namelijk in de Grondwet een
formule op te nemen die een einde moet maken aan de vrijheid om de
democratie te ondermijnen. Hiertoe stelt de KVP voor een inleidend artikel
aan de Grondwet toe te voegen met de volgende inhoud:

'De Grondwet kent als Regeringsvorm voor het Koninkrijk geen andere dan
die belichaarnt een bestuurs- en rechtsorde, die vrije volksinvloed en eerbiediging
van de rechten van de menselijke persoon aanvaardt en handhaaft. Handelingen
of uitlatingen, gericht op aantasting dier bestuurs- of rechtsorde, zijn strijdig
met het algemeen beIang en de openbare orde. Voor rover nodig, geeft een
bijzondere wet ter bescherming dier bestuurs- en rechtsorde regelen, welke het
in artikel 7 ornschreven recht beperken en ontzetting van verkiesbaarheid voor
de Staten-Generaal, de Provinciale Staten en de raden der gemeenten, anders
dan als straf, maatregel of van rechtswege bij voorwaardelijke buitenvervol-
ginstelling krachtens het Besluit Politieke Delinquenten, mogelijk maken (... )'

De KVP-fractie vindt het niet voldoende dat het Wetboek van Strafrecht
en bijzondere wetten bepalingen bevatten omtrent bescherming van de rege-
ringsvorm en van bestuurs- en rechtsorde. Er moet in zoverre gebroken
worden met de neutraliteit van de staat, dat grondwettelijk wordt vastgelegd
dat antidemocratische handelingen of uitlatingen strijdig zijn met bet
algemeen belang en met de openbare orde. De KVP wenst bij dit alles
vooral dat de democratie wordt beschermd tegen aanslagen van binnenuit,
dat wil zeggen tegen aanslagen van bet communisme in Nederland."

51 Zie onder andere: M.D. Bogaarts, De periode van het kabinet-Beel 1946-1948, II Band
C, 's-Gravenhage 1989, p. 2183-2187,2218-2222.

52 Bijl. Hand. 11 1947-1948, 775, or. 1-2.
53 Bijl. Hand. II 1947-1948, 775, or. 7 p. 19.
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In de memorie van antwoord geeft de regering toe dat er in toenemende
mate behoefte bestaat stelling te nemen tegen elke poging tot aanranding
van de democratische orde. Zij wenst geen enkel wettig middel ongebruikt
te laten om elke aantasting van ons democratisch staatsbestel te bestrijden.
Bij voorbaat staat de regering niet afwijzend tegenover de suggestie in de
Grondwet tot uitdrukking te brengen dat de vrijheid, welke in de verschillen-
de grondrechten wordt erkend, in zover een natuurlijke begrenzing heeft,
dat het gebruik daarvan nimmer op de vernietiging van deze vrijheden
gericht kan zijn. Daarentegen meent zij dat het hier aan de orde gestelde
vraagstuk 'gezette overweging' eist en slechts na zorgvuldige voorbereiding
voorstellen op dit punt aanhangig kunnen worden gemaakt. De regering
is van mening, dat hierbij de vraag aan de orde moet komen of en in
hoeverre het tot het wezen der democratie behoort ook aan uitingen en
handelingen als hiervoor bedoeld, mits niet onwettige middelen te baat
worden genomen, vrijheid van woord en geschrift te verlenen. Zij wijst
er bovendien op dat de bestaande wetgeving in verschillend opzicht
voldoende middelen biedt en de Grondwet ruimte laat deze aan te vullen
om aantasting van ons democratisch staatsbestuur tegen te gaan. In dit
verband noemt zij de mogelijkheid besluiten van gemeentebesturen,
krachtens welke medewerking wordt verleend aan groepen der bevolking,
die beogen de bestaande bestuurs- en rechtsorde aan te tasten, te vernietigen
wegens strijd met het algemeen belang."

Op 29 april 1948 zegt de KVP'er Romme in de Tweede Kamer deze
houding van de regering te betreuren. Hij blijft het een lacune achten dat
de Grondwet geen grenzen aangeeft voor het gebruik van de vrijheid van
vereniging, vergadering, meningsuiting en drukpers en dat de Grondwet
deze grensbepaling aldus overlaat aan de wetgever. De Grondwet moet,
zo meent Romme, de grenzen van de genoemde vrijheidsrechten aangeven
omdat anders ook het gebruik dat op vernietiging van de vrijheden is gericht,
grondwettelijk gewaarborgd is. Bovendien vindt Romme dat de regering
deze zaak nodeloos gecompliceerd maakt door ten onrechte het vraagstuk
of en in hoeverre het tot het wezen van de democratie behoort aan uitingen
en handelingen als bedoeld, vrijheid van woord en geschrift te verlenen,
er bij te betrekken. Hij meent dat de regering hier een denkfout maakt.
Het is volgens Romme niet zo dat de Grondwet vrijheden verleent; de
vrijheid om te spreken, te schrijven, zich te verenigen, en te vergaderen
bestaat onathankelijk van hetgeen een Grondwet daaromtrent toekent. Het
enige wat een Grondwet hier doet is deze feitelijke vrijheid maken tot een

54 Bijl. Hand. II, 1947-1948, 775, nr. 10 p. 26.
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reeht. Zij verbiedt enkeI de gewone wetgever en Iagere verordenende
organen die geesteIijke vrijheden aan het individu en aan de groepen van
individuen te ontnemen."

VeeI medestanders vindt de KVP- fraetie in de Tweede Kamer niet voor
haar voorstei. De PvdA verwerpt het voorsteI bij monde van Van der Goes
van Naters, die meent dat de Grondwet meer mogeJijkheden biedt tot be-
scherming van de veiligheid van de staat dan men zich weI bewust is en
bestrijdt dat de Grondwet de vrijheid Iaat tot ondermijning van de demo-
cratisehe vrijheden; de grondreehten kunnen in veIe opzichten immers door
de wet beperkt worden. De CPN' er HoogcarspeI uit zieh, vanzeIfsprekend
tegen het bovenstaande voorstei. Hij is de mening toegedaan dat zoweI
Romme aIs Van der Goes van Naters beogen de vrijheid van de burgers
in ons land te beperken om daardoor vrijheid te redden, hetgeen voor hem
betekent dat zij be ide de vrijheid om hals brengen. Van protestants-
christeIijke zijde wordt alleen door de christelijk-historische Tilanus een
reaetie op het voorstel gegeven. Hij betoogt dat hij volledig begrijpt dat
de KVP-fractie met het voorstel tot een zodanige inleiding in de Grondwet
is gekomen, maar voegt hieraan toe dat een dergelijk voorstel van de
regering uit moet gaan, nadat deze van alle kanten is doordacht en nadat
advies van de Raad van State is ingewonnen. Tilanus voelt zich bovendien
gerustgesteld door de uitspraak van de regering dat zij geen machtsmiddel
ongebruikt zal laten en met kraeht op zal treden om elke aantasting van
de democratisehe staatsorde te bestrijden."

De regering blijft, nadat zij onder andere aangeeft dat Romme geJijk
heeft als hij zegt dat de Grondwet geen vrijheid verleent, bij monde van
de katholieke minister Beel, ook in de Tweede Kamer op het standpunt
staan dat het niet wenseIijk is om naast de voorgestelde wijzigingen nog
andere problemen aan de orde te stellen.

De voor ons onderzoek van belang zijnde aspecten van de grondwetsherzie-
ning van 1948 samenvattend, komen we tot de vaststelling dat de Tweede-
Kamerfraetie van de KVP, in tegenstelling tot de kathoIieke minister Beel
en als enige fraetie in deze kamer, een preambule in de Grondwet wenst
op te nemen die een eind moet maken aan de vrijheid om de demoeratie
(de vrije volksinvloed en de eerbiediging van de rechten van de mens),
te ondermijnen. BepaaIde handelingen en uitlatingen gerieht op aantasting
van de democratische bestuurs- of rechtsorde moeten in een inleidend artikel

55 Hand. II 1947-1948, p. 1700, 1701.
56 Hand. II 1947-1948, p. 1696.
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in de Grondwet strijdig genoemd worden met het algemeen belang en de
openbare orde. Voor zover nodig kan een bijzondere wet ter bescherming
van de genoemde orde regels geven die de vrijheid van drukpers kunnen
beperken ofhet passiefkiesrecht aan bepaalde personen kunnen ontnemen.
De KVP-fractie vindt het niet juist dat onder andere voor het gebruik van
de vrijheid van meningsuiting en drukpers geen grenzen in de Grondwet
worden aangegeven met als consequentie dat ten onrechte de vernietiging
onder andere van deze vrijheid, in strijd met de algemene rechtsovertuiging
van het land, grondwettelijk gewaarborgd is en dat aan de wetgever wordt
overgelaten de grenzen van deze vrijheid te bepalen. De CHU die in
tegenstelling tot de ARP en de SGP op het KVP-voorstel reageert, staat
afwijzend tegenover de voorgestelde inleiding. Tilanus laat weten dat een
initiatiefvoorstel van de kamer op dit terrrein niet wenselijk is. Bovendien
heeft hij alle vertrouwen in de toezegging van de regering dat alle mogelijke
machtsmiddelen zullen worden gebruikt om aantasting van de democratische
staatsorde tegen te gaan.

§ 5 Wetgeving voor radio en televlsle"

am regels te stellen ten aanzien van de experimentele televisie wordt op
29 september 1951 de Televisiebeschikking 195158 tot stand gebracht.
In deze beschikking wordt bepaald dat het toezicht over het 'televisie-
omroepbedrijf en de controle hierop berusten bij de minister van Onderwijs,
Kunsten en Wetenschappen. Artikel6 vermeldt dat de televisie-uitzendingen
niets mogen bevatten dat gevaar kan opleveren voor de veiligheid van de
staat, de openbare orde of de goede zeden en dat films of gedeelten van
films alleen mogen worden uitgezonden, indien deze door de Centrale
Commissie voor de Filrnkeuring voor alle leeftijden zijn goedgekeurd.
Omdat strafsancties alleen bij de wet kunnen worden opgelegd wordt in
de beschikking vastgelegd dat ingeval van uitzendingen in strijd met
bovenstaande bepalingen, de minister personen alle medewerking aan de
uitzending voor een door hem te bepalen termijn kan ontzeggen. De minister
kan tevens in het algemeen be lang de uitzending van programma's geheel
of ten dele doen staken. Overigens is voor het do en van televisie-uitzendin-
gen een machtiging van de minister noodzakelijk. De minister kan aan een

57 Zie onder andere: A.W. Hins, Ontvangstvrijheid en buitenlandse omroep, Deventer 1991,
p. 42-80, 233-312.

58 Bijl. A II, 1951-1952, 2300 Hoofdst. VI nr. 12 p. 24.
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machtiging voorwaarden verbinden en uit de Televisienota van 20 november
195159 blijkt dat de minister van deze bevoegdheid gebruik maakt. Zo
is handelsreclame nadrukkelijk verboden en moet de propaganda voor het
eigen verenigingsleven van de omroeporganisatie zoveel mogelijk beperkt
worden. In navolging van artikel 2, tweede lid, van het Radio-reglement
wordt in de voorwaarden gesteld dat mededelingen van politieke aard niets
anders mogen inhouden dan een stellige uiteenzetting of toelichting van
politieke beginselen.

In de Tweede Kamer komen de Televisienota van 1951 en de Televisie-
beschikking 1951 ter sprake tijdens de beraadslagingen over de Rijksbegro-
ting voor 1952. De rooms-katholieke afgevaardigde Peters vraagt zich af
of het niet beter was geweest in plaats van de bepaling van artikel 6, eerste
lid, de tekst van het Radio-reglernent 1930 te volgen daar waar in artikel
2, tweede lid, staat dat de uitzendingen niet mogen inhouden een rechtstreek-
se dan wel zijdelingse of bedekte ondermijning van godsdienst, zedelijkheid,
gezag en volkskracht en waar in artikel 57, tweede lid, het uitzenden van
mededelingen die in strijd zijn met de veiligheid van de staat, de openbare
orde of de goede zeden wordt verboden"

Staatssecretaris Cals is het echter niet met Peters eens. Cals beweert
dat de omschrijving van artikel 2, tweede lid, van het Radio-reglement in
het verleden aanleiding heeft gegeven tot veel moeilijkheden. De formulering
van artikel 6 is beter en bovendien gebaseerd op de nog van kracht zijnde
Telegraaf- en Telefoonwet. Op het verzoek van kamerlid Cornelissen, om
een regeling te treffen die een einde maakt aan het brengen van politiek
in de ether omdat politieke partijen die niet verbonden zijn met een hun
welgezinde omroepvereniging niet in staat zijn andere partijen van repliek
te dienen," reageert de staatssecretaris niet.62

Nadat zeer veel kamerleden te kennen hebben gegeven dat een ontwerp-
Omroepwet wenselijk is,63 komt de regering op 24 december 1953 met
een wetsontwerp tot regeling van de omroep dat echter aIleen de radio be-
treft." In het wetsontwerp wordt in artikel A 18 gesteld dat de controle
van overheidswege op de inhoud van de uitzendingen repressief is en bij
algemene maatregel van bestuur wordt geregeld. Als het in het landsbelang
noodzakelijk wordt geacht preventieve censuur uit te oefenen, wordt deze

59 Bijl. A II. 1951-1952,2300 Hoofdst. VI nr. 12 p. 19-125.
60 Hand. II 1951-1952, p. 1261.
61 Hand. II 1951-1952, p. 1264.
62 Hand. II 1951-1952, p. 1276-1280.
63 Onder andere: Bijl. Hand. II 1953-1954, 3200 Hoofdst. VI nr. 11 p. 15.
64 Bijl. Hand. 1953-1954, 3344, nrs. 1-2.
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voor een bepaalde duur bij algemene maatregel van bestuur ingesteld. Vol-
gens het wetsontwerp mogen verder de uitzendingen geen reclame bevatten
behoudens toestemming van de minister en mogen zij niets bevatten dat
gevaar kan opleveren voor de veiligheid van de staat, de openbare orde
of de goede zeden. De minister krijgt krachtens artikel G8 van het wetsont-
werp de bevoegdheid allen die zendtijd hebben gekregen schriftelijk te
berispen, indien zij bepalingen van de wet of de ter uitvoering van de wet
gegeven voorschriften overtreden. Bovendien kan hij, indien daarna opnieuw
zodanige overtreding wordt begaan, de betrokken instelling voor een termijn
van ten hoogste veertien dagen uitsluiten van het doen van uitzendingen.
De personen aan wie te wijten is dat enige bepaling van deze wet wordt
overtreden, kan alle medewerking aan de uitzending worden verboden. De
regering zegt in de memorie van toelichting dat de algemene culturele
verantwoordelijkheid van de overheid, de medezeggenschap van de overheid
in de omroep rechtvaardigt. Deze verantwoordelijkheid geaccentueerd door
het monopolistisch karakter van de omroep, de intensiteit en draagwijdte
van de radio en het feit dat van overheidswege radioretributie wordt geheven
dwingen iedere regering om dit communicatiemiddel in de sfeer van haar
belangstelling te trekken.f

In het voorlopig verslag Iaten verschillende leden van de Tweede Kamer
er twijfel over bestaan of de wijze waarop de noodzaak van de overheidsbe-
voegdheden ten aanzien van de omroep wordt gemotiveerd, weI juist is.
Deze leden zien de algemene culturele verantwoordeIijkheid van de overheid
als een indirecte verantwoordeIijkheid. Het monopolistische karakter van
het ornroepbestel en het feit dat door de intensiteit en draagwijdte van de
radio het gehele yolk wordt bereikt, veranderen aan dit beginsel niets. Door
de van overheidswege geheven radioretributie te be schouwen als recht-
vaardige vergoeding voor geleverde prestaties is de overheid wel direct
verantwoordelijk voor de verdeling van het geld, maar slechts indirect voor
de besteding ervan. Daarmee ligt de verantwoordelijkheid van de overheid
voor de besteding van het geld primair in de toets van deugdeIijkheid en
betrouwbaarheid van de organisaties en komt de noodzakelijke overheids-
controle voldoende tot haar recht door repressief van aard te zijn. Ten
aanzien van het verbod van reclame en propaganda, vraagt menig kamerlid
zich af of het de bedoeling is hiermee de politiek uit de ether te weren.
Zeer vee I leden verwachten meer van de invoering van een erecode op dit
punt tussen politieke partijen en ornroepverenigingen. Anderen zijn van
mening dat slechts voorkomen moet worden dat uitzendingen van kwetsende

65 Bijl. Hand. II 1953-1954, 3344, nr. 3 p. 20.
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of denigrerende aard plaats vinden en dat er verder sprake moet zijn van
het vrije politieke woord in de ether. 66

In antwoord op het voorlopig verslag stelt de regering dat de algemene
culturele verantwoordelijkheid inderdaad een indirecte en subsidiaire
verantwoordelijkheid is. Deze verantwoordelijkheid vraagt een positieve
houding van de overheid, afgestemd op de eigen aard van de radio. De
overheid heeft te zorgen voor een juiste besteding van de opbrengst van
het luistergeld en moet waken over de openbare orde, de goede zeden en
de veiligheid van de staat. Om te voorkomen dat het verbod van propaganda
tot misverstand aanleiding geeft laat de regering dit verbod vallen. Het is
immers niet de bedoeling de politiek uit de ether te weren. De regering
geeft de voorkeur aan de aanvaarding van een erecode boven het vastleggen
in de wet van de verschillende voorwaarden waaraan politieke uitzendingen
moeten voldoen."

Er vinden geen algemene beraadslagingen over het wetsontwerp plaats.
Op 29 april 1966, de dag waarop een wetsontwerp tot regeling van de
omroep voor radio en televisie wordt ingediend, wordt het wetsontwerp
ingetrokken."

Voor de televisie stelt de regering op 24 december 1955 Het Televisie-
besluit, houdende regeling van het televisiebestel (Televisiebesluit 1956)
vast. Dit besluit bepaalt, evenals de Televisiebeschikking van 1951, dat
de uitzendingen niets mogen bevatten dat gevaar kan opleveren voor de
veiligheid van de staat, de openbare orde of de goede zeden (artikel 4, eerste
lid) en dat de uitzendingen gestaakt worden indien de minister dit in het
algemeen belang noodzakelijk acht. Artikel 6 geeft aan dat de controle op
de inhoud van de uitzendingen repressief is behalve daar waar in artikel
4, tweede lid, gesteld wordt dat in beginsel films die worden uitgezonden,
toelaatbaar moeten zijn bevonden voor het vertonen aan kinderen beneden
14 jaar. De minister kan op grond van artikel20 alle instellingen die zend-
tijd hebben, ingeval zij een bepaling van het besluit hebben overtreden,
voor een zekere termijn uitsluiten van het doen van uitzendingen. Eveneens
kan hij op grond van dit artikel zendmachtiging intrekken indien de be-
treffende instelling zich niet houdt aan de in de machtiging gestelde
voorwaarden. Aan personen aan wie te wijten is dat enige bepaling van
het besluit wordt overtreden kan de minister alle medewerking aan de uitzen-
ding voor een door hem te bepalen terrnijn, verbieden. Tenslotte wordt

66 Bijl. Hand. II 1954-1955, 3344, Dr. 4 p. 2-6, 10, 11.
67 Bijl. Hand. II 1954-1955,3344, Dr. 5 p. 3-5, 10, 11.
68 Bijl. Hand. 1965-1966, 3344, Dr. 8.
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in artikel 5 van het besluit de mogelijkbeid van rec1ame op televisie ge-
opend. Zo mogen de uitzendingen dienstbaar zijn aan rec1amedoeleinden
indien de minister daartoe toestemming heeft verleend."

In de Tweede Kamer komt het Televisiebesluit 1956 uitgebreid aan de
orde naar aanleiding van de kwestie-Bidault." In maart 1963 heeft de
regering sterke druk uitgeoefend op de KRO om een interview met de
Fransman Bidault, ex-premier van Frankrijk en leider van een verzetsorgani-
satie die een einde wil maken aan het presidentschap van De Gaulle, niet
uit te zenden. De regering dreigt zelfs met het omdraaien van de knop indien
de KRO toch overgaat tot uitzending van het interview. De KRO zwicht
uiteindelijk voor de dreigementen en het interview wordt niet uitgezonden.
In de Tweede Kamer volgt hierop de interpellatie-Kranenburg over de
bemoeiing van het kabinet met deze voorgenomen uitzending. Kamerlid
Kranenburg van de Partij van de Arbeid vraagt minister-president De Quay
onder andere ofhet sluiten van de zender een maatregel is die is overwogen
en hoe deze maatregel zich rijmt met artikel 20 van het Televisiebesluit
1956. Vervolgens vraagt hij De Quay of naar de verwachting van de
regering de uitzending van het interview naar inhoud en aankleding gevaar
kon opleveren voor de veiligheid van de staat en/of de openbare orde en
welke aanwijzingen hiervoor aanwezig waren. Tevens vraagt Kranenburg
de regering of zij haar bemoeiingen in overeenstemming acht met artikel
10 van het Verdrag van Rome, in het bijzonder met de daarin vervatte
fundamentele vrijheid om inlichtingen of denkbeelden te ontvangen en door
te geven zonder inmenging van overheidswege."

De regering bevestigt in haar antwoord dat is overwogen de zender
te sluiten en wel zodra het beeld van Bidault op het beeldscherm zou komen.
Deze maatregel is volgens de regering geheel in overeenstemming met arti-
kel20 van het Televisiebesluit 1956. De bepaling in artikel6 dat de controle
repressief is houdt niet in dat met het nemen van maatregelen op grond
van artikel 20 gewacht moet worden tot het verboden feit is voltooid. Artikel
6 houdt slechts in dat de regering niet kan eisen dat de televisieorganisaties
vooraf uitzendingen aan het oordeel van de overheid onderwerpen. In het
onderhavige geval is door de KRO uit eigen beweging tevoren aangekondigd
dat de uitzending van het gewraakte interview plaats zou gaan vinden. De
regering acht zich onder deze omstandigheden volkomen gerechtigd de KRO
te wijzen op de verbodsbepaling van artikel 4 en op de gevolgen van

69 Stb. 1955, 579.
70 Hand. II 1962-1963, p. 2343-2357.
71 Hand. II 1962-1963, p. 2443,2444.
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overtreding van dit verbod. De regering is voorts van mening dat de
bewoordingen van artike14, eerste lid, van het Televisiebesluit 1956, mede
inhouden handhaving van de volkenrechtelijke plicht te voorkomen dat het
grondgebied van de staat wordt misbruikt voor activiteiten die het
omverwerpen van een vreemde regering beogen. De regering wijst erop
dat het begrip 'openbare orde' zo moet worden opgevat dat er meer onder
valt dan de afwezigheid van feitelijke ordeverstoringen. Het optreden in
een interview voor de televisie van de leider van een terroristenorganisatie,
die het staatshoofd van een bevriende mogendheid naar het leven staat en
op wiens gezag deelnemers aan moordaanslagen zich plegen te beroepen,
moet op zichzelf zowe I in strijd worden geacht met de openbare orde als
met de hier geldende opvattingen omtrent de goede zeden. De bemoeiingen
van de regering in dezen is naar het oordeel van de regering ook geheel
in overeensternrning met artikel 10 van het Verdrag van Rome. Het tweede
lid van artikel 10 luidt:

'Daar de uitoefening van deze vrijheden plichten en verantwoordelijkheden met
zich brengt, kan zij worden onderworpen aan bepaalde formaliteiten, voorwaar-
den, beperkingen of sancties, welke bij de wet worden voorzien, en die in een
democratische samenleving nodig zijn in het belang van's lands veiligheid,
territoriale onschendbaarheid of openbare veiligheid, de bescherming van de
openbare orde en het voorkomen van strafbare feiten, de bescherming van de
gezondheid of de goede zeden, de bescherming van de goede naam of de rechten
van anderen, om de verspreiding van vertrouwelijke mededelingen te voorkomen
of om het gezag en de onpartijdigheid van de rechterlijke macht te waarborgen. '

Volgens de regering kan in het midden blijven of dit tweede lid van artikel
10 rechtstreeks op de televisie van toepassing is dan wel als richtsnoer dient
te worden beschouwd voor het op het eerste lid van dit artikell 0 gebaseerde
vergunningenstelsel. De in artikel4, eerste lid, genoemde beperkingen zijn
in overeensternrning met de in het tweede lid van artikel 10 genoemde
beperkingen. Ook het Verdrag van Rome erkent dat de vrijheid van
meningsuiting kan worden misbruikt en dat de overheid geroepen is dit
misbruik te keren. In dit geval had de regering niet anders kunnen handelen
dan zij heeft gedaan."

Kranenburgs reactie op de beantwoording van zijn vragen is dat hij vindt
dat door dit antwoord een van onze fundamentele vrijheden op een hellend
vlak is gezet. Hij heeft het gevoel dat de politieagent in de ether is gezet.
Het ingrijpen van de regering is niets anders dan preventieve censuur terwijl

72 Hand. II 1962-1963, p. 2344-2346.
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Kranenburg ervan overtuigd is dat de regering bij het opstellen van het
Televisiebesluit, bij het instellen vanhethuidige bestel, vrijwillig en terecht
in overeenstemming met het rechtsbewustzijn van alle vrije landen afstand
heeft gedaan van 'de knop'. Hij voelt zich dan ook geroepen dit recht te
zetten en dient een motie in waarin de kamer als haar oordeel uitspreekt
dat het Televisiebesluit 1956 geen maatregelen kent die de uitzending van
een programma kunnen verhinderen."

Kamerlid Wttewaal van Stoetwegen van de CHU kan zich in deze motie
niet vinden. Zij vindt dat er bij aIle noodzaak om een zo groot mogelijke
vrijheid van meningsuiting te eerbiedigen toch een grens is. Die grens Iigt
daar waar men iemand Iaat optreden die een bevriend staatshoofd naar het
Ieven staat. Die grens ligt bij het terrorisme. De verhouding tussen overheid
en pers is overigens vol gens haar een andere verhouding dan die tussen
overheid en televisie. De pers heeft grondwettelijke vrijheden en de televisie
krijgt concessies; het apparaat is in handen van de staat."

De KVP' er De Kort zegt evenmin zijn stem aan de motie te kunnen
geven. Zolang artikel 2 van het Televisiebesluit 1956 zegt dat de minister
het aigemene beleid inzake de televisie voert, behoort het tot zijn taak een
uitzending die gevaar kan leveren voor de veiligheid van de staat, de
openbare orde en de goede zeden te contro1eren en na controle te keren."

Het antirevolutionaire kamerlid Veerman zegt dat de antirevolutionairen
de argumentatie van de regering voor het ingrijpen niet kunnen aanvaarden.
Zij zullen voor de motie stemmen. Veerman vraagt zich af of een duidelijk
schermen met maatregelen nog wel repressief genoemd kan worden. Het
was weI degelijk de bedoeling de uitzending te voorkomen en dat is een
preventieve zaak. De verwijzing naar artikeI4, eerste lid, kan volgens hem
niet stand houden. Volgens een nuchter oordeel kan het optreden van een
Ieider van een terroristische organisatie voor de televisie niet in strijd met
de openbare orde of met de veiligheid van de staat geacht worden. Indien
men artikel 4, eerste lid, weI zo gaat interpreteren ligt de weg open naar
een toezicht dat juist vermeden moet worden. Het belang van de vrijheid
van meningsuiting verlangt dat de begrenzing die artikel 4, eerste lid,
aangeeft strikt moet worden genomen. Veerman noemt de opstelling van
de regering niet te rijmen met het Verdrag van Rome en het Televisiebesluit
1956.76

73 Hand. II 1962-1963, p. 2347.
74 Hand. II 1962-1963, p. 2348, 2349.
75 Hand. II 1962-1963, p. 2349, 2350.
76 Hand. II 1962-1963, p. 2352, 2353.

284



De periode 1945-1983

Minister De Quay wijst hierna op de begrenzing van de vrijheid van
meningsuiting die in de Grondwet en het Verdrag van Rome te vinden is.
Bovendien vindt hij dat het middel van de televisie duidelijk verschilt van
het middel van de pers." Staatssecretaris Scholten voegt aan deze
constatering toe dat artikel 7 van de Grondwet alleen maar uitdrukkelijk
geschreven is ten aanzien van de drukpers. Het beginsel van artikel 7 wordt
weliswaar in het algemeen doorgetrokken naar andere communicatiemidde-
len, maar dit binnen de grenzen die deze communicatierniddelen zelf stellen.
De bemoeiing van de regering is gebaseerd op artikel 4, eerste lid, van
het Televisiebesluit 1956 en dit lid is geheel in overeenstemming met het
Verdrag van Rome. Het enkele optreden van Bidault in een televisie-
interview zou volgens Scholten in strijd geweest zijn met de openbare orde,
de veiligheid van de staat en de goede zeden. Deze begrippen geven de
regering een zekere verantwoordelijkheid ten aanzien van de televisie op
grond waarvan de regering tot enige bemoeiing kan komen."

Nadat Kranenburg zijn motie heeft veranderd, in die zin dat de kamer
daarin uitspreekt dat het Televisiebesluit 1956 geen preventieve maatregelen
kent die de uitzending van een programma kunnen verhinderen, neemt de
Tweede Kamer deze motie met 51 tegen 48 stemmen aan. Voor de motie
stemmen de PvdA, de ARP, een dee I van de KVP, de CPN en de PSP. 79

Inrniddels heeft de regering in de Nota inzake Reclametelevisie haar
beleid op het punt van de reclame op de televisie en van commerciele te-
levisie uiteengezet. In de nota stelt de regering dat het vraagstuk te
eenvoudig gesteld wordt wanneer men zegt dat de aard van de televisie
zich tegen het gebruik van de reclame verzet. Televisie-uitzendingen behoren
niet uitsluitend dienstbaar te zijn aan de cultuur in enge zin; een verantwoord
gebruik van de televisie brengt met zich dat ook andere facetten die
bevorderlijk zijn voor een gave en evenwichtige ontplooiing van de
menselijke natuur, in de programma's dienen voor te komen. Hoewel
volstrekte vrijheid van meningsuiting door middel van de televisie door
de technische voorwaarden wordt verhinderd, kan het monopolistische
karakter dat aan het gebruik van de televisie eigen is geen reden zijn om
de grondwettelijke vrije meningsuiting uit te sluiten."

In het voorlopig verslag vragen verschillende kamerleden of de betref-
fende staatssecretarissen het feit dat zij het beginsel van de vrije me-
ningsuiting bezigen als argument voor de toelating van reclame in de tele-

77 Hand. II 1962-1963, p. 2353, 2354.
78 Hand. II 1962-1963, p. 2355-2357.
79 Hand. II 1962-1963, p. 2357.
80 Bijl. Hand. II 1960-1961,6270 nr. 1.
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visie, kunnen toelichten." De staatssecretarissen beginnen hun reactie
op het voorlopig verslag met voorop te stellen dat artikel 7 van de Grondwet
naar de letterlijke tekst te dezen rechtstreekse toepassing mist. Het artikel
beperkt zich immers tot de vrijheid van drukpers. WeI ligt aan het artikel
het diep in het Nederlandse yolk gewortelde beginsel van de vrijheid van
meningsuiting ten grondslag. Bij de beoordeling van het onderhavige
vraagstuk zal dit beginsel dan ook in het oog moeten worden gehouden.
Artikel 7 van de Grondwet heeft hier betekenis bij wijze van analogie.
Daarna wijzen zij op artikel 10 van het Verdrag van Rome, waarvan het
eerste lid als voigt luidt:

'Een ieder heeft recht op vrijheid van meningsuiting. Dit recht omvat de vrijheid
een mening te koesteren en de vrijheid om inlichtingen of denkbeelden te
onvangen of door te geven zonder inmenging van overheidswege en ongeacht
grenzen. Dit artikel belet niet, dat Staten radio-omroep-, bioscoop- of
televisieondememingen kunnen onderwerpen aan een systeem van vergunningen. '

Naar de mening van de staatssecretarissen valt het doen van reclameuitingen
volgens de huidige jurisprudentie onder de vrijheid van meningsuiting. Deze
uitingen genieten daarbij bescherming van het Verdrag van Rome. Artikel
10, eerste lid, Iaat de overheid echter wei vrij om radio-, bioscoop- en
televisieondernemingen te onderwerpen aan een systeem van vergunningen.
De laatste volzin van artikel1O, eerste lid, moet volgens be ide heren gezien
worden als zelfstandig element tegenover de beperkingen die uit hoofde
van het tweede lid ten aanzien van de vrijheid van meningsuiting mogelijk
zijn. Dat wil zeggen dat de overheid bij het vergunningenbeleid niet
gebonden zou zijn aan de factoren en verdere vereisten van artikel 10,
tweede lid, en dat aldus invoering en handhaving van het vergunnin-
gensysteem niet uitsluitend bij de wet dient te geschieden. Beperking van
de vrijheid van meningsuiting voor televisie mag echter, gezien andere
artikelen van het verdrag en gezien de gehele geest en zin van het verdrag,
slechts plaats vinden op grond van technische en organisatorische factoren
en op grond van het feit dat een zekere mate van overheidsinvloed vereist
is door de aard van het medium in zijn direct visuele effecten. Het weigeren
van een zendmachtiging op overwegingen die als voornaamste inhoud hebben
dat de gegadigden mede het voornemen hebben reclame-uitzendingen te
verrichten, zou een ongeoorloofde uitbreiding zijn. Het verdrag bepaalt
immers niet dat radio en televisie aileen dienstbaar kunnen zijn aan uit-
zendingen gebaseerd op godsdienstige en levensbeschouwelijke overtuigingen

81 Bijl. Hand. II 1961-1962, 6270 nr. 2, p. 4, 5.
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of uitsluitend zouden mogen dienen voor culturele, politieke of sociale
belangen. Daarentegen menen de staatssecretarissen dat handhaving van
het verbod van reclame in radio en televisie, voorzover het gaat om
zendgemachtigden waarvan aIle uitzendingen geheel of ten dele worden
bekostigd uit de openbare middelen, ook in overeenstemming is met het
verdrag. De ruime formulering van artikellO, eerste lid, zou zo'n verbod
toestaan. Zij achten dit verbod voorts gerechtvaardigd omdat met behulp
van overheidsgelden geen reclamefaciliteiten behoren te worden toegestaan.
Bovendien vinden zij het verbod geboden door de beginselen die ten
grondslag liggen aan artikel 17 van het verdrag," omdat zonder verbod
andere publiciteitsmedia door een handeling van de overheid rechtstreeks
in hun bestaan worden aangetast hetgeen de door die media gediende vrije
meningsuiting bedreigt. 83

In de Tweede Kamer buigt de katholiek Baeten zich als eerste spreker
over dit onderwerp. Hij concludeert dat het Verdrag van Rome geenszins
dwingt tot het toelaten van commerciele televisie. Artikel lO, eerste lid,
bepaalt in samenhang met de artikelen 14, 17 en 18 van het verdrag slechts
dat de overheid de faciliteit om televisieuitzendingen te verzorgen mag
verbinden aan een vergunningen- of concessiestelsel. Het niet nader om-
schreven en derhalve ook niet door het verdrag beperkte doe Ivan het ver-
gunningenstelsel kan geen andere zijn, dan de beperkt aanwezige zendmoge-
lijkheden zodanig naar billijkheid te verdelen dat daarmee het algemeen
belang zo goed mogelijk wordt gediend. Het bepalen van de criteria is
geheel aan de overheid mits zij deze niet ontleent aan ras, taal of overtuiging
(artikel14 van het Verdrag). Baeten vindt dat de programma's op het gebied
van ontwikkeling, ontspanning en voorlichting niet mogen worden overheerst
door factoren van niet-culturele aard. Reclame in de televisie kan worden
toegestaan, mits deze reclame geen enkele invloed op de programma's kan
uitoefenen en de inkomsten ten goede komen aan de verzorging van de
programma's van aIle omroepen. Voor commerciele televisie dient geen
zendmachtiging te worden verleend. Het zou volgens Baeten een schrik-
barende verarming voor ons volkleven zijn, indien als gevolg van een grote
verschuiving van gedrukte reclame naar reclame op televisie de onafhanke-
lijke pers desastreus zou worden getroffen."

82 Artikel 17 luidt: "Nothing in this Convention may be interpreted as implying for any State,
group or person any right to engage in any activity or perform any act aimed at the destruction
of any of the rights and freedoms set forth herein or at their limitation to a greater extent
than is provided for in the Convention. "

83 Bijl. Hand. II 1962-1963, 6270, nr. 3 p. 3-8, nr. 5 biz. 2-4.
84 Hand. II 1962-1963, p. 2359--2364.

287



Hoofdstuk 6

De KVP'er Blaisse, die minder afkerig is van commerciele televisie
dan zijn partijgenoot Baeten, is het met de regering eens dat zij vrij is al
dan niet reclame bij de televisie in te voeren. Artikel 10 geeft steun aan
een ruim beleid op dit punt. In tegenstelling tot de regering vindt Blaisse
echter dat het vergunningenstelsel van de regering voor televisie onderwor-
pen is aan de mogelijkheden van de beperkingen die in artikellO, tweede
lid, worden aangegeven. Het is hierbij wel een beleidszaak van de regering
of en zo ja in welke mate gebruik wordt gemaakt van de beperkingen die,
indien zij berusten op het tweede lid, bij de wet moeten worden aangege-
ven."

De antirevolutionair Bruins Slot is van mening dat artikel 10 van het
Verdrag van Rome zich niet bezighoudt met de vraag hoe een bepaald land
de omroep op televisie organiseert. Artikel1 0 beschermt alleen de vrijheid
van meningsuiting en heeft dus aIleen be trekking op de inhoud van wat
via de organisaties wordt uitgezonden. Met betrekking tot de commerciele
televisie, waarvan Bruins Slot een principieel tegenstander is, wijst hij op
het februarinummer (1963) van het maandblad Antirevolutionaire Staatkun-
de. In dit nummer schrijft Van Kaam dat artikel 10 van het verdrag niet
alleen het recht op vrije meningsuiting maar ook de vrijheid om inlichtingen
en denkbeelden te ontvangen garandeert (communicatievrijheid). Deze
vrijheid komt in het geding wanneer bij de commerciele televisie de reclame
onverwacht tussen programma's wordt uitgezonden. Bruins Slot eindigt
zijn betoog met drie conc1usies die hij zegt namens zijn fractie te kunnen
trekken. Allereerst mag in het huidige ornroepbestel geen wijziging worden
gebracht anders dan door de wet. Ten tweede is commerciele televisie ver-
werpelijk omdat de vrije organisaties, die de geestelijke vrijheid in de ether
waarborgen, daardoor met de ondergang worden bedreigd. En tenslotte
ligt volgens Bruins Slot het vraagstuk van de reclame in de televisie
principieel anders dan dat van de commerciele televisie. Aan dit vraagstuk
van de reclame zitten verschillende beleidsaspecten onder andere met be-
trekking tot de dagbladpers, de tijdschriften en de middenstand, die grondig
moeten worden bekeken en die niet aan de discretionaire macht van een
bewindsman of van een kabinet moeten worden overgelaten. Dit zijn zaken
die door een wet geregeld moeten worden. 86

Kamerlid Wttewaal van Stoetwegen vindt de nota heel aanvaardbaar.
De belangen van het huidige bestel zijn voldoende gewaarborgd en daarnaast
zijn de mogelijkheden tot het verlenen van een concessie aan nieuwe gega-

85 Hand. II 1962-1963, p. 2393-2399, 2462.
86 Hand. II 1962-1963, p. 2369-2372.
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digden in de vorm van reclametelevisie voldoende gewaarborgd." Haar
partijgenoot Kikkert stelt tegen reclame in de televisie geen bezwaar te
heben, maar weI tegen het verlenen van een concessie op commerciele basis
te zijn."

De PvdA-er Kranenburg vindt dat de regering ten onrechte voor het
regeringsbeleid ten aanzien van concessieverlening richtlijnen ontleent aan
artikel 10 van het Verdrag van Rome. Dit artikel legt immers het con-
cessiebeleid ten aanzien van radio en televisie onverkort en vrijwel zonder
richtlijn in hand en van de regering. Kranenburg heeft maar een aanwijzing
in het verdrag kunnen vinden voor het concessiebeleid en dat is in artikel
14 dat een aantal discriminatiegronden verbiedt. Zo wordt onder andere
de onderscheiding naar verrnogen verboden. De conventie verbiedt dus
eigenlijk onderscheid te maken tussen concessieaanvragers op grond van
hun financiele situatie, hetgeen de plannen van de minister inzake televisie
nu juist weI doen. Kranenburg acht deze plannen van de minister in strijd
met de conventie. Hij stelt voor dat de regering niet overgaat tot verlening
van een nieuwe concessie alvorens een nieuwe televisiewet of radio- en
televisiewet tot stand zal zijn gekomen."

De SGP laat aIleen aan het eind van het debat van zich horen. Van Dis
stelt dat zijn partij nog steeds geen voorstander is van televisie omdat
hetgeen door de zogenaamde zuilen wordt vertoond en ten gehore wordt
gebracht veelal de toets van Gods Woord niet kan doorstaan.'?

De staatssecretaris van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, Scholten
laat kamerlid Bruins Slot weten dat de vrijheid van meningsuiting ingevolge
artikel 10 van het Verdrag van Rome niet aIleen betrekking heeft op de
inhoud van de uitzendingen, maar ook op de vraag aan wie zendmachtiging
wordt verleend. Scholten acht de stelling van Bruins Slot dat dit niet het
geval is in strijd met het rapport "Televisie en Reclame' van de dr. Abraham
Kuyperstichting waarin nadrukkelijk anders wordt beweerd. Ook is Bruins
Slots stelling in strijd met de gehele geschiedenis van de ornroepstrijd van
1928. Toen heeft men zich juist beroepen op de vrijheid van meningsuiting
ten einde tot de juiste verdeling van de zendtijd en toelating tot de radio
te komen. Ten aanzien van Kranenburgs betoog zegt de staatssecretaris,
dat door dit kamerlid de vrijheid van meningsuiting en de bekostiging van
programma's door elkaar worden gehaald. Er is immers in het concessiebe-
leid geen sprake van discriminatie. Ieder kan in beginsel concessionaris

87 Hand. II 1962-1963, p. 2390-2393.
88 Hand. II 1962-1963, p. 2401-2403.
89 Hand. II 1962-1963, p. 2376-2378.
90 Hand. II 1962-1963, p. 2462.
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zijn; de een zal zijn vermogen uit eigen inkomsten weten te scheppen en
de ander zal zijn inkomsten krijgen uit de door de overheid geheven
belasting."

Als na indiening van de motie-Aarden" blijkt dat de kamer voor het
concessie verlenen en weigeren wettelijke normen veriangt, geeft Scholten
de verzekering dat in deze parlementaire periode door dit kabinet geen
concessie aan wie dan ook zal worden verleend. 93 Op 26 maart 1963 wordt
de nota tenslotte voor kennisgeving aangenomen."

Na de verkiezingen van 1963 wordt in het 'akkoord van Wassenaar'
gesteld dat ook het tweede televisienet aan het bestaande omroepbestel zal
moeten worden gelaten en niet bestemd zal worden voor cornmercieel gem-
teresseerden. Eind 196495 zegt de regering, op aandrang van de Tweede
Kamer, toe voor 1 maart te komen met een nota waarin zij haar standpunt
bekend zal maken onder andere over de wijze waarop reclame in de ether
gebracht zal kunnen worden. Binnen het kabinet komt men echter niet tot
overeensternming over de inhoud van de nota en het kabinet -Marijnen dient
dientengevolge het ontslag in." Bij de formatie van het daaropvolgend
kabinet -Cals wordt een akkoord bereikt over de grondslagen van het radio-
en televisiebestel en deze grondslagen worden uitgewerkt in een nota
betreffende het omroepbestel die op 28 mei 1965 de Tweede Kamer wordt
aangeboden." In de nota wordt geconstateerd dat er thans aanzienlijk
minder verschil van inzicht bestaat over invoering van reclame in radio
en televisie dan voorheen. Ook stelt de nota dat thans een belangrijke
meerderheid van de Tweede Kamer in beginsel geen overwegende bezwaren
meer heeft tegen verlening van een zendmachtiging aan nieuwe gegadigden
veer de totstandkoming van een omroepwet. De nota spreekt dan ook van
het toelaten van reclame op alle netten van radio en televisie en geeft aan
onder welke voorwaarden een nieuwe omroeporganisatie zendmachtiging
zal worden verleend. Veel kamerleden verklaren zich in grote trekken met
de nota te kunnen verenigen."

Overeenkomstig de in de nota vastgestelde grondtrekken voor het radio-
en televisiebestel worden op 11 november 1965 uitgevaardigd: het besluit

91 Hand. II 1962-1963, p. 2405-2417.
92 Hand. II 1962-1963, p. 2429.
93 Hand. II 1962-1963, p. 2450.
94 Hand. II 1962-1963, p. 2463.
95 In eeo brief van 15 december 1964 aan de Tweede Kamer.
96 J. Bosmans, Staatkundige vormgeviog in Nederland II, We druk, Assen 1990, p. 77.
97 Bijl. Hand. II 1964-1965, 8099, or. 1.
98 Bijl. Hand. II 1964-1965, 8099, or. 1-3.
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houdende tijdelijke regeling van het radiobestel (Radiobesluit 1965),99
het besluit tot wijziging van het Televisiebesluit 1965100 en het besluit
houdende instelling van een Reclameraad.'?' De wijziging van het
Televisiebesluit betekent onder andere de toevoeging van de bepaling dat
iedere omroeporganisatie verplicht is de zendtijd te gebruiken voor
uitzending van een volledig programma dat in redelijke onderlinge
verhouding tenrninste onderdelen van culturele, educatieve en verstrooiende
aard omvat. Het radiobesluit 1965 stelt dezelfde verplichting in artikel14,
tweede lid, vast voor de radio. Het besluit houdende instelling van een
Rec1ameraad bepaalt onder andere dat deze raad als taak heeft voorschriften
te geven omtrent het gebruik van de voor rec1ame-uitzendingen bestemde
zendtijd en de inhoud van de reclame-uitzendingen.

Op 29 april 1966102 dient de regering bij de Tweede Kamer een
wetsontwerp tot regeling van de ornroep in dat zich deze keer uitstrekt tot
radio en televisie. Evenals in voorgaande regelingen is in het wetsontwerp
de regeling te vinden dat de uitzendingen niets mogen bevatten dat gevaar
oplevert voor de veiligheid van de staat, de openbare orde of de goede
zeden. Het toezicht van overheidswege op de uitzendingen is repressief
behalve ten aanzien van films of gedeeJten van films die door de Centrale
Commissie voor de keuring van films niet toegelaten zijn verklaard voor
openbare vertoning; deze mogen nameJijk niet worden uitgezonden. Ingeval
van de burgerlijke uitzonderingstoestand zal eveneens preventief toezicht
ingesteld kunnen worden. De instellingen die zendtijd hebben verkregen
zijn zelfverantwoordelijk voor de inhoud van de uitzendingen. Zij worden
in het wetsontwerp tevens verplicht zich de uitzending van een volledig
programma ten doel te stellen. Het volledige programma moet tenminste
in redelijke onderlinge verhoudingen onderdelen van culturele, infonnatieve,
educatieve en verstrooiende aard omvatten. De Rec1ameraad krijgt ook in
het wetsontwerp de taak voorschriften te geven omtrent het gebruik van
de voor reclame-uitzendingen bestemde zendtijd en de inhoud van de
reclame-uitzendingen. In artikel 38 van het wetsontwerp wordt het recht
van rectificatie neergelegd. Iedere instelling die zendtijd heeft verkregen
kan terzake van een onjuiste of door onvolledigheid rnisleidende mededeling
worden verplicht tot uitzending van een rectificatie, op vordering van een
rechtstreeks bij de mededeling betrokkene. Aan de minister wordt toegestaan
de toewijzing van de zendtijd in te trekken wanneer de instelling niet meer

99 Stb. 1965,484.
100 Stb. 1965,485.
101 Stb. 1965, 486.
102 Bijl. Hand. II 1965-1966,8579, nr. 1.

291



Hoofdstuk 6

voldoet aan de eisen of indien de voortduring van deze toewijzing gevaar
voor de veiligheid van de staat, de openbare orde of de goede zeden zou
opleveren. De minister worden eveneens enige tuchtbepalingen in de hand
gegeven. Artikel6l van het wetsontwerp geeft de minister de mogelijkheid,
instellingen die zendtijd hebben verkregen te berispen en eventueel uit te
sluiten van het doen van uitzendingen ingeval van overtreding van een
voorschrift van deze wet of een ter uitvoering daarvan gegeven voorschrift.
Personen aan wie bovengenoemde overtreding te wijten is kan door de
minister elke medewerking aan uitzendingen worden verboden. Tenslotte
bevat het wetsontwerp een regeling voor regionale uitzendingen en stelt
artikel 22 dat publikatie van programmagegevens afhankelijk is van
toesternming van een stichting. In de memorie van toelichting stelt de
regering dat de bemoeienis van de overheid met de omroep voortvloeit uit
het feit dat de overheid verantwoordelijk is voor de toebedeling van zendtijd
aangezien het de regering is die beschikt over de frequenties of kanalen
voor radio- en televisieuitzendingen. De bemoeienis vloeit ook voort uit
de omstandigheid dat de overheid de gelden verschaft voor de uitzendingen
en houdt voorts verband met een algemene culturele verantwoordelijkheid
van de regering die geaccentueerd wordt door de omstandigheid dat de
mogelijkheid om zich van deze media te bedienen, beperkt is. Tenslotte
houdt de bemoeienis verband met de algemene plicht van de overheid tot
beschenning van de veiligheid van de staat, de openbare orde en de goede
zeden.103

Het voorlopig verslag meldt dat de hoofdlijnen van het wetsontwerp
door zeer veel leden met insternming worden begroet. Toch blijkt dat vele
leden bedenkingen hebben tegen de te grote overheidsbemoeienis met de
omroep. Verscheidene leden vragen zich af of de vrijheid van meningsuiting
niet te veel in het gedrang komt. Artikel 61, derde lid, bijvoorbeeld kan
zodanig worden gebruikt dat de minister een programmamedewerker voor
een bepaalde tennijn preventief kan uitsluiten van medewerking aan
uitzendingen. En ook artikel 22 doet vragen rijzen met betrekking tot de
vrijheid van meningsuiting. Verschillende kamerleden vragen zich af of
dit afhankelijk stellen van publikatie van programmagegevens aan
toestemrning van de stichting wei in overeenstemming is met artikel 7 van
de Grondwet en met artikel 10 van het Verdrag van Rome. Het recht van
rectificatie, door de regering het sluitstuk van en correctief op de vrijheid

103 Bijl. Hand. II 1965-1966, 8579, nT. 3 p. 19.
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van meningsuiting genoemd, kan de goedkeuring van zeer vee I leden
wegdragen.'?'

De memorie van antwoord wordt kort na de ambtsaanvaarding van een
nieuw kabinet ingediend. De regering meldt hierin dat het met de grote
invloed van de overheid in de omroep eigenlijk weI meevalt. De overheid
heeft nu eenmaal een verantwoordelijkheid voor de omroep. De overheid
moet er nu eenmaal voor zorgen dat enerzijds de uit de samenleving
voortkomende groeperingen vrij hun activiteiten kunnen ontplooienen en
dat anderzijds een totaalprogramma wordt geboden dat zo goed mogelijk
in de diversiteit van behoeften van het publiek voorziet. Voorts heeft de
overheid te zorgen voor een juiste besteding van de openbare middelen
en voor de veiligheid van de staat, de openbare orde en goede zeden. De
regering acht de bepalingen van het wetsontwerp geheel in overeenstemming
met zowel artikel 7 van de Grondwet, als met artikel 10 van het Verdrag
van Rome. De bevoegdheid tot uitsluiting van een medewerker aan de
omroep wegens overtreding van een wetsbepaling, moet gezien worden
als een repressieve maatregel die slechts gehanteerd wordt op grond van
een reeds gepleegde overtreding, niet ter voorkoming van een te verwachten
overtreding. Een dergelijke tuchtmaatregel kan een preventief effect hebben
maar mag niet opgelegd worden met het oog op dit preventieve effect, dat
wil zeggen ter aantasting van de vrijheid van meningsuiting. De regering
acht de bepaling van artikel 22 evenmin in strijd met artikel 7 van de
Grondwet of artikel 10 van het verdrag. Het voorafgaand verlof dat in
artikel 7 wordt verboden heeft betrekking op een overheidsorgaan.
Aangezien artikel 22 de publikatie van radio- en televisieprogramma's
afhankelijk stelt van toestemming van een stichting is strijdigheid met artikel
7 van de Grondwet hier niet aanwezig. Voorts houdt deze grondwetsbepaling
niet in dat anderen (i.c. omroeporganisaties) verplicht zouden zijn voor
niet gewenste openbaarmaking van geschriften, gegevens te verstrekken.
Ook artikel 10 van het verdrag bepaalt niet meer dan dat een ieder de
vrijheid heeft inlichtingen en denkbeelden te ontvangen of door te geven.
Er is geen sprake van de mogelijkheid dat men anderen deze denkbeelden
en inlichtingen kan afdwingen.!"

Nadat mondeling overleg over het wetsontwerp is gevoerd door de minis-
ters van CRM, Verkeer en Waterstaat, Justitie en de bijzondere kamercom-
missie,'?' begint op 16 januari 1967 de algemene beraadslaging over het

104 Bij1. Hand. II 1965-1966, 8579, nr. 4 p. 1-3, 7.
105 Bijl. Hand. II 1966-1967,8579, nr. 7 p. 3-5, 13.
106 Bijl. Hand. II 1966-1967, 8579, nr. 14.
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wetsontwerp in de Tweede Kamer. Kamerlid Baeten van de KVP komt
opnieuw als eerste spreker aan de beurt in de Tweede Kamer. Hij zegt blij
te zijn dat er reclame in televisie en radio komt, al blijft hij een fervent
tegenstander van iedere vorm van reclame waarbij osmose optreedt tussen
de reclameboodschappen en het eigenlijke programma. De invoering van
reclame behoort volgens hem geleidelijk te verlopen om de pers de
gelegenheid te geven de repercussies op haar advertentiebestand aan te tonen
en te verwerken. Baeten waardeert de invoering van het rectificatierecht.
Dit recht is naar zijn mening een noodzakelijk complement van de vrijheid
van meningsuiting. Hij hoopt dat dit recht in de toekomst nog eens voor
de pers zal gaan gelden. De bepaling van artikel 61, derde lid, dat de
minister een medewerker kan uitsluiten van medewerking aan de omroep
vindt Baeten niet passen in het systeem van deze wet. De zendgemachtigden
zijn immers zelf voor hun uitzendingen en voor de naleving van de wet
verantwoordelijk. Het lijkt hem nietjuist de medewerkers over de hoofden
van hun werkgevers te straffen. Nog minder juist is het naar zijn mening,
aan de minister een dergelijke strafmaatregel over te laten in plaats van
aan de rechter. Hij verzoekt de minister dit onsympathieke tot de staat van
dade letter gedoemde lid, in te trekken. Vervolgens noemt Baeten, naar
aanleiding van de in artikel22 gestelde bepaling ten aanzien van programma-
gegevens, het evident voor omroeporganisaties dat anderen niet uit hun
bron putten. Artikel 22 biedt een redelijke oplossing tot handhaving yah
een door de wet (Auteurswet) reeds lang erkend recht ter bescherming van
een belang dat bescherming verdient. 107

Baetens partijgenoot Van Rijckevorsel zegt tegen artikel 22 van het
wetsvoorstel te zijn. Naar zijn idee is uitbreiding en versterking van het
aan de omroeporganisaties toekomende auteursrecht op radio- en televisie-
programmageschriften in strijd met het algemeen belang, omdat luisteraars
en kijkers het recht hebben vrijelijk en voUedig te worden ingelicht over
de programma's zowel door nieuwsbladen als door tijdschriften. Ben beper-
king van die vrijheid mag naar zijn mening niet verder gaan dan krachtens
het thans geldende auteursrecht het geval is.108

Het christelijk-historische kamerlid Kikkert kan instemmen met toelating
van reclame in radio en televisie, mits er een duidelijke afscherming tussen
reclame en programma's is. Over het voorgestelde artikel 61, derde lid,
is Kikkert minder te spreken. Hij vindt het onjuist dat de minister het
tuchtrecht hanteert over de besturen van de omroeporganisaties heen. Deze

107 Hand. II 1966-1967, p. 995-100l.
108 Hand. II 1966-1967, p. 1003, 1004, 1096.
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besturen zijn immers verantwoordelijk, het tuchtrecht behoort op hen te
worden toegepast. 109

Kamerlid Van Gelder van de CHU laat naar aanleiding van artikel 22
weten dat een deel van zijn fractie niet in kan stemmen met dit artikel. In
de eerste plaats op grond van het feit, dat men de noodzaak van het nemen
van een dergelijk van het gewone auteursrecht afwijkende regeling niet
overtuigd is. Daamaast vanwege het feit dat niet duidelijk is aangetoond
dat het algemeen belang deze regeling vordert. Bovendien kunnen de
consequenties elders niet voldoende worden ingeschat en is niet voldoende
garantie geboden dat vrije nieuwsgaring en persvrijheid voldoende gewaar-
borgd blijven."?

Schakel van de ARP is het helemaal eens met de regering daar waar
het de rechtvaardiging van de bemoeiing van de overheid met de omroep
betreft. Verder gaat dit kamerlid akkoord met de wijze waarop wordt
gepoogd reclame in radio en televisie te realiseren. Hij voegt hier de
opmerking aan toe dat commerciele televisie door niemand in de kamer
meer wordt verdedigd en ziet zelf daarom af van een bestrijding hiervan
in de kamer. Schakel is dankbaar dat het recht van rectificatie er is
gekomen. Hij hoopt dat van dit recht een grote preventieve werking uit
zal gaan.!"

De antirevolutionair Boertien stelt gezien artikel 22, dat artikel 7 van
de Grondwet iedereen het recht geeft zonder voorafgaand verlof zijn
gedachten en gevoelens te openbaren en niet het recht geeft gedachten en
gevoelens van anderen tegen hun zin te openbaren. Wat artikellO van het
Verdrag van Rome betreft wijst hij op het arrest van de Hoge raad van
25 juni 1965 dat betrekking heeft op radioprogramma's en dat stelt:

'dat immers onder de "informations" of "inlichtingen" waarop genoemd artikel
10het oog heeft en die een ieder vrijelijk en zonder inmenging van overheidswe-
ge en ongeacht grenzen, mag ontvangen en doorgeven, in ieder geval gehele
wekelijkse radioprogramma's niet zijn te begrijpen. '112

Kamerlid Jongeling van het GPV is van oordeel dat een goed radio- en
televisiebestel inhoudt, dat omroepverenigingen hun werk zien als dienst
aan de grote opdracht die wij allemaal van Godswege hebben om ons ambt

109 Hand. II 1966-1967, p. 1014-1016.
110 Hand. II 1966-1967, p. 1096.
I II Hand. II 1966-1967, p. 1018-1021.
112 Hand. II 1966-1967, p. 1023.
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en ODZeplieht hier op aarde te vervullen en daarin zo goed mogelijk mee
te werken aan de opdraeht die God ons heeft gesteld om de ganse aarde
te ontwikkelen. Radio en televisie kunnen door voorliehtende, edueatieve,
eulturele als ook door ontspanningsuitzendingen, genormeerd aan de wet
van God, goed werk verriehten. Jongeling meent dat in de praktijk weinig
goede uitzendingen geboden worden. Zowel de wet van God als de daarop
gebouwde ehristelijke zede komen menigmaal bij uitzendingen in het
gedrang. Hij betreurt voorts dat we steeds meer de kant van reclame in
radio en televisie uitgaan, maar is daarentegen blij met het 'droit de
reponse' .113

Brautigam van de Partij van de Arbeid voelt weinig voor artikel 61,
derde lid, dat volgens haar veel te ver gaat. Hoewel deze tuehtmaatregel
ten aanzien van medewerkers repressief bedoeld is kan het toeh invloed
gaan uitoefenen op de programma's omdat het gevaar van uitsluiting als
een zwaard van Damocles boven de hoofden van programmamakers komt
te hangen. Het kan tevens de verantwoordelijkheid bij de leiding van de
omroeporganisaties verzwakken, hetgeen door Brautigam een kwalijke zaak
wordtgenoemd. Tevens strooktdeze bepalingnietmetde regeling inartikel
10 van het wetsontwerp waarin omroeporganisaties verantwoordelijk worden
gesteld voor de programma's. Brautigam besluit een amendement in te
dienen dat moet bewerkstelligen dat artikel 61, derde lid, wordt ge-
schrapt.!"

Kamerlid Van Someren-Downer van de VVD is in het geheel niet te
spreken over het onderhavige wetsvoorstel dat volgens haar een en al
bevoogding behelst. De methoden die men in het wetsontwerp hanteert zijn
in strijd met de vrijheid van de pers. Van Someren- Downer zegt dat haar
fraetie ervan overtuigd is dat het wetsontwerp onvoldoende rekening houdt
met een werkelijke vrijheid van meningsuiting. Zij is er niet van overtuigd
dat het voorstel zieh verdraagt met artikel 7 van de Grondwet. 115

Klompe, de minister van Cultuur, Reereatie en Maatsehappelijk Werk
bestrijdt ten zeerste dat het wetsontwerp in strijd zou zijn met artikel 7 van
de Grondwet. De Grondwet geldt op dit punt sleehts voor de pers en niet
voor radio en televisie. Dit grondreeht kan niet zo maar worden uitgebreid.
Evenmin is het wetsontwerp in strijd met artikel 10 van het Verdrag van
Rome. Het gehele wetsontwerp is een eoncessiestelsel, ingegeven door de
noodzaak van distributie van zendtijd. Het verdrag nu laat uitdrukkelijk

113 Hand. II 1966-1967, p. 1029, 1030.
114 Hand. U 1966-1967, p. 1006-1008.
115 Hand. II 1966-1967, p. 1008-1011, 1100.
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het instellen van een concessiestelsel toe. De minister vindt vervolgens met
het oog op artikel22, dat de Hoge Raad duidelijk beslist heeft (NJB 1966,
nr. 115) dat de omroeporganisaties niet onrechtrnatig handelen door bladen
de programma's niet te verschaffen. Het staat een ieder vrij om hetgeen
hem bekend is al dan niet aan anderen door te geven. Weigering van
inlichtingen door het centraal bureau voor de ornroep is niet onrechtmatig,
maakt geen inbreuk op artikel 10 van het verdrag of artikel 7 van de
Grondwet en is tevens niet in strijd met de goede zed en of de in het
maatschappelijk verkeer betamelijke zorgvuldigheid. Klornpe toont zich
bereid het amendement van kamerlid Brautigam met betrekking tot het
schrappen van artikel 61, derde lid, over te nemen.!"

Het wetsontwerp wordt op 18 januari 1967 aangenomen met 91 tegen
38 stemmen.!" Een deel van de KVP, de VVD, een deel van de CHU,
de SGP en het GPV stemmen tegen het wetsvoorstel. Van Dis zegt tegen
het ontwerp te stemmen omdat het voorstel wanneer het wetskracht zal
hebben geen waarborg biedt dat godslasterlijke, onchristelijke, ergerlijke,
gezagsondermijnende uitzendingen niet voor zullen komen. Wttewaal van
Stoetwegen geeft aan dat een deel van de afgevaardigden van de CHU die
tegen het ontwerp hebben gestemd, dit heeft gedaan vanwege artikel 22.
Hetzelfde stelt de KVP-er Moorman ten aanzien van zijn fractie.!"

De Eerste Kamer begint op 23 februari 1967 de beraadslagingen over
het Wetsontwerp tot regeling van de omroep. De christelijk-historische
Beerekamp stelt dat zijn fractie in de Eerste Kamer werkelijk bijzonder
nieuwe en sterke argumenten wil horen om haar stem aan dit wetsontwerp
te kunnen geven. Hij vindt dat een werkelijk algemeen belang gediend zou
zijn met de algehele vrijheid tot publikatie van alle ornroepgegevens. Artikel
22 bevat zijns inziens gevaarlijke tendenties voor de persvrijheid."?

Ook de antirevolutionair De Gaay Fortman kan zich niet vinden in artikel
22. Hij vindt het hier voorgestelde afwijken van het huidige positieve recht.
Allereerst omdat het een andere verdeling van de bewijslast introduceert
dan uit het algemene recht in het algemeen zou voortvloeien. In de tweede
plaats omdat volgens de bestaande rechtspraak van de Hoge Raad
programmagegevens slechts beschermd zijn, indien zij openbaar gemaakt
zijn of bestemd zijn openbaar te worden gemaakt. Tot dusver is volgens
De Gaay Fortman niet gebleken, dat de omroepverenigingen van het door

116 Hand. II 1966-1967, p. 1034-1045.
117 Hand. II 1966-1967, p. 1101.
118 Hand. II 1966-1967, p. 1100.
119 Hand. II 1966-1967, p. 4-8.
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anderen publiceren van programmagegevens grote schade ondervinden. 120

De antirevolutionair Algra verwijst met betrekking tot artikel 22 naar
hetgeen z'n partijgenoot Boertien in de Tweede Kamer heeft gezegd.!"

In haar bijdrage aan het debat brengt minister Klompe in de Eerste
Kamer nog het een en ander naar voren over een kwestie die niet in het
wetsontwerp wordt geregeld, maar waar enige Eerste- Kamerleden wel over
in blijken te zitten. In de toelichting op artikel 34122 heeft de minister
aangegeven dat het mogelijk is dat de minister als voorwaarde bij toewijzing
van zendtijd zou kunnen stellen dat de omroepbladen die door oude en
nieuwe organisaties worden uitgegeven, niet het karakter zullen aannemen
van een familieblad. De minister achtdeze visie geheel in overeenstemming
met artikel 7 van de Grondwet. De grondrechten kunnen immers voorwerp
zijn van afstand. Volgens Struycken, Vander Pot en Vegting is het individu
vrij om bij overeenkomst, dus uit eigen wil, afstand te doen van grondrech-
ten. Zo kunnen ook omroeporganisaties die krachtens de wet het recht
krijgen op zendtijd, tot de door die wet zelf gemaakte voorwaarden toetreden
en hiermee afstand doen van grondrechten.!"

Op 28 februari 1967 neemt de Eerste Kamer het wetsontwerp met 40
tegen 26 stemmen aan.124 De KVP stemt evenals in de Tweede Kamer
verdeeld, de CHU stemt tegen het wetsontwerp terwijl de ARP voor het
overgrote deel voor het wetsontwerp stemt. Op 1 maart 1967 verschijnt
het Wetsontwerp tot regeling van de ornroep in het Staatsblad.!" Met
de Omroepwet worden de op de Ornroepwet vooruitlopende besluiten van
11 november 1965, evenals het Televisiebesluit 1956 ingetrokken en vervalt
een groot deel van het Radioreglement 1930.

Ook na de totstandkoming van de Ornroepwet wordt de omroep en
hetgeen ermee samenhangt regelmatig ter sprake gebracht in het parlement.
Op 28 januari 1971 wordt door de Tweede-Kamerleden Brautigam, Voogd
en Roethof een wetsvoorstel tot het wijzigen van de Omroepwet inge-
diend.!" Zij willen met dit voorstel de overheidscontrole in de omroep
beperken. In eerste instantie stellen zij onder andere voor artikellO, tweede
lid, artikel 33, vierde lid, en artikel 12, eerste lid, te schrappen. Artikel
10, tweede lid, bevat de bepaling dat de uitzendingen niets mogen bevatten
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dat gevaar oplevert voor de veiligheid van de staat, de openbare orde of
de goede zeden. Terwijl artikel33, vierde lid, de minister de bevoegdheid
geeft de toewijzing van zendtijd in te trekken indien de voortduring daarvan
gevaar zou opleveren voor de veiligheid van de staat, de openbare orde
of de goede zeden. Artike112, eerste lid, bepaalt dat de overheidseontrole
op de inhoud van de uizendingen repressief is behalve ten aanzien van niet
goedgekeurde films (artikel 12, tweede en derde lid) en behalve ten tijde
van de burgerlijke uitzonderingstoestand (artikeI5, tweede lid). Als duidelijk
wordt dat de voorgenomen verandering in de Grondwet van de bepalingen
inzake grondreehten, waarbij de regering bereidheid vertoont de meningsui-
ting door middel van de omroep te integreren met de gedaehte van het
huidige artikel 7 van de Grondwet (wetsvoorsteI11051), niet in behandeling
wordt genomen wijzigen de indieners het wetsvoorstel. Het tweede lid van
artikel 10 moet dan als voIgt gaan luiden:

'Het toezicht van overheidswege op de inhoud der uitzendingen is repressief
en heeft uitsluitend betrekking op de naleving van de bij of krachtens deze wet
gestelde voorschriften, een en ander behoudens het bepaalde in het tweede lid
van artikel 5 en in het eerste en tweede lid van art ikeI 12. Het toezicht wordt
door Onze minister geregeld.'

Nu het er naar uitziet dat er in de eerstkomende jaren nog geen grondwets-
artikel zal zijn, waarin het reeht verankerd ligt om via alle media zonder
voorafgaand verlof gedaehten of gevoelens te openbaren, lijkt het de in-
dieners gewenst in de Omroepwet vooralsnog een artikel te behouden,
waarin wordt vastgesteld, dat het overheidstoezicht repressief is. 127

Vit het voorlopig verslag is op te maken dat de PvdA -fraetie het geheel
eens is met het voorgestelde, de CHU-fraetie geen overwegende bezwaren
heeft, de VVD-fraetie instemming en waardering betuigt en dat de KVP-
fraetie ondanks bezwaren niet bij voorbaat afwijzend staat tegenover de
grondgedaehte van het wetsvoorstel. Onder andere de fraeties van de KVP,
de ARP en het GPV brengen als voornaamste argument voor hun bezwaren
tegen het wetsvoorstel naar voren, dat de overheid jegens de omroep in
een andere verhouding staat dan jegens de pers. De antirevolutionairen
voegen hieraan toe dat bovendien de omroep wel, maar de vrije pers niet
wordt gesubsidieerd.!" De voorstellers betwisten niet dat er versehillen
zijn tussen omroep en pers, maar vinden dat deze versehillen een andere
behandeling inzake de vrijheid van meningsuiting niet reehtvaardigen. Het

127 Bijl. Hand. 1970-1971, 11120, nr. 1-4.
128 Bijl. Hand. II 1971, 11120, nr. 6.
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is ongewenst dat de overheid als rechter over meningsuitingen optreedt.
Ook het feit dat de overheid financiele bemoeienis heeft met een ins telling
van communicatie en/of cultuur behoort niet automatisch te leiden tot het
bij wijze van 'rechterlijk ingrijpen' uitoefenen van repressieftoezicht door
de overheid inzake de meningsuitingen van zulk een instelling. Het
wetsvoorstel wil rechtsgelijkheid tot stand brengen tussen ornroep en pers
en daarrnee een eind maken aan de ongewenste situatie van verrnenging
van uitvoerende en rechterlijke macht ten aanzien van de vrijheid van
meningsuiting. 129

Tijdens de beraadslagingen in de Tweede Kamer over het wetsontwerp
geeft kamerlid Van der Sanden van de KVP als zijn mening dat beoordeling
van de omroep door de administratie verrninderd moet worden. Van der
Sanden is daarom voor wijziging van artikellO, tweede lid, en van artikel
12, eerste lid. Hij voelt er echter niets voor de administratie elk ingrijpen
onmogelijk te maken en ziet daarom niets in sehrapping van artikel 33,
vierde lid. Om deze laatste sehrapping te voorkomen dient de KVP-er een
amendement in waarrnee wordt beoogd artikel33, vierde lid, in zijn essentie
te handhaven. Gelet op het feit dat de overheid de verlener is van de
zendvergunningen moet niet bij voorbaat een ingrijpen in die essentiele
sfeer van het vergunningenbeleid uitgesloten worden. Wie een schaarstearti-
kel verdeelt door koppeling aan een vergunning moet de mogelijkheid
hebben zijn beslissing te herzien.!"

De antirevolutionair Schake I geeft in zijn betoog aan waarom hij een
duidelijk verschil ziet tussen pers en omroep. Allereerst wijst hij erop dat
de radio en televisie toch bijzonder doordringend zijn; zij werken erg
onmiddelijk en hebben massale invloed. Daarbij komt dat de ether een dis-
tributie-artikel is en dat de overheid zich met de ornroepbijdrage bemoeit.
Hoewel Schakel dit verschil tussen pers en ornroep duidelijk aanwezig acht
komt hij toch tot een positieve uitspraak met betrekking tot het wetsvoorstel.
Hij is namelijk van mening dat het heel moeilijk is voor de overheid om
reehter te zijn over meningen en meningsuitingen van anderen. Een minister,
belast met ornroepzaken kan bij dit deel van zijn taak gemakkelijk onder
politi eke druk komen te staan. Voorts komt in ons land in het algemeen
het ingrijpen van de minister anders over dan het ingrijpen van de rechter.
Wanneer een reehter in dit soort zaken een uitspraak doet wordt die in het
algemeen geaecepteerd. Schakel vindt het echter nog te vroeg om artikel
33, vierde lid, al te schrappen. Misschien dat wanneer zijn fractie zich nog

129 Bijl. Hand. II 1972-1973, 11120, nr. 8.
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eens diepgaand in deze materie begeeft zij wellieht tenslotte tot de eonclusie
komt dat deze bevoegdheid van de minister kan verdwijnen, maar op dit
moment is dat nog niet het geval. De ARP zal voor het amendement-Van
der Sanden en daama eventueel voor het wetsontwerp stemmen.!"

De GPV -er Jongeling is er niet van overtuigd dat het niet de overheid
zou mogen zijn die toezicht op de omroep uitoefent. Het is toeh een vrij
normale zaak dat de overheid let op de naleving van de voorwaarden die
zij mag stellen bij een vergunning. Bovendien worden, anders dan bij de
pers, de uitzendingen geheel bekostigd door middel van de overheid. En
daarenboven kan men steeds tegen zijn wil met programma's worden
geeonfronteerd. Jongeling vindt dit alles Ieiden tot de opvatting dat bij de
omroep stringentere regels zouden moeten gelden dan bij de pers. Er is
mer dan geen sprake van aantasting van de vrijheid van meningsuiting.
Elke uiting is volgens hem nog geen meningsuiting. Men mag in Nederland
via de omroep pleiten voor pacifistisehe of naturistisehe ideaIen, maar men
mag geen adviezen uitdelen om tegen de bestaande reehtsorde te handelen
of zelf daartegen handelen. De samenleving moet aldus Jongeling,
besehermd worden tegen misbruik van die vrijheid die ingaat tegen die
samenleving.!"

De SGP-er Abma begint zijn betoog met de vaststelling dat er bij zijn
partij ernstige bezwaren leven tegen versehillende uitzendingen. Zijn partij
is ontevreden over een aantal programma's die een demoraliserende en soms
zelfs godslasterlijke uitwerking hebben en dringt aan op een effeetief
ingrijpen van de overheid waar dit nodig is. Abma ziet liever dat de
overheid zich met de ornroep bemoeit dan dat dit wordt overgelaten aan
de reehter. De regering kan direeter en aetueler ingrijpen dan de reehter.
Abma toont zich hiermee geen voorstander van het ingediende wetsvoor-
stel. 133

Kamerlid Kruisinga van de CHU stemt in met de hoofdlijnen van het
voorstel. Wat betreft de beargumentering en aehtergrond van het ontwerp
bestaan tussen hem en de indieners eehter weI versehillen. Kruisinga sehrijft
dit toe aan het versehil van inzieht met betrekking tot de taak van de
overheid. De CHU is immers van oordeel dat de overheid staat in de
spanning van Gods beloften en geboden. Hij noemt hierbij het eerste hoofd-
stuk van Lohman's werk 'Onze Constitutie' dat nog van aetuele betekenis
is en de concept-resolutie van ARP, KVP en CHU waarin de positie van
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de overheid in die zin, bekledende de politieke macht, nadrukkelijk is onder-
streept. Kruisinga laat zich uit voor het amendement-Van der Sanden. Hij
vindt het toch wenselijk de hierin vervatte bevoegdheid van de minister
achter de hand te houden.!"

De PvdA-er Roethof gaat akkoord met al degenen die betogen dat er
toch een zeker verschil tussen pers en omroep blijft bestaan, maar voegt
hieraan toe dat er geen enkele reden is om nog langer onderscheid te maken
tussen pers en omroep op het stuk van de vrijheid van meningsuiting. Het
gaat er de indieners van het wetsontwerp om de preventieve censuur uit
te sluiten en de controle van de overheid op de ideologische inhoud van
de uizendingen en meningen over te hevelen van de minister naar de
onafhankelijke rechter, zoals bij de pers al sinds jaar en dag het geval is.
Het amendement-Van der Sanden kan de goedkeuring van Roethof volstrekt
niet wegdragen. Het betekent volgens hem een aanmerkelijke verslechtering
van de toestand op het punt van de vrijheid van meningsuiting, is niet helder
opgesteld en brengt de minister in een onmogelijke positie. Het amendement
beoogt precies het tegendeel van wat de indieners van het wetsvoorstel
beogen. Terwijl de indieners de bevoegdheden van de minister op het punt
van berispen en opschorten dan wel intrekken van zendtijd voor wat het
aspect van de vrijheid van meningsuiting betreft willen afschaffen, wil het
amendement -Van der Sanden integendeel een verscherping van de toestand
doordat het onder andere de mogelijkheid van berisping uitsluit en meteen
de forse ingreep van schorsing of intrekking van zendtijd hanteert. Aanne-
ming van het amendement ontneemt volstrekt de zin aan het wetsont-
werp.l" Als uiteindelijk het amendement- Van der Sanden wordt aangeno-
men met 67 tegen 52 stemmen besluiten de heren Roethof en Voogd
(mevrouw Brautigam maakt geen deel meer uit van de Tweede Kamer)
hun wetsvoorstel in te trekken. Zij vinden dat het amendement een aantasting
betekent van een stukje van de vrijheid van meningsuiting en van de
erkenning van de eigen verantwoordelijkheid van de burgers van het land
en dat het beoogt de omroep te discrimineren ten opzichte van de pers. 136

In de Nota over het Massamediabeleid, die in 1975 door de regering
wordt aangeboden, zegt de regering toe dat zij een wetsontwerp zal voorbe-
reid en dat voorziet in het schrappen van de artikelen 10, tweede lid en 33,
vierde lid, van de Ornroepwet, zoals met het initiatiefwetsontwerp van
Roethof en Voogd al was voorgesteld. De regering wil hiermee de positie
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van de verschillende media op het stuk van de vrijheid van meningsuiting
zoveel mogelijk gelijk doen zijn. In de nota wordt verder als doelstelling
van het massamediabeleid genoemd, de verwerkelijking van de vrijheid
van meningsvorming en meningsuiting en de bevordering van een zo ruim
mogelijke deelname in de verantwoordelijkheid voor het gebruik van de
media. Een van de uitgangspunten hierbij is dat er een actiefbeleid gevoerd
moet worden voor het waarborgen van het recht van de leden van de
samenleving op vrije uiting van hun mening. Ten aanzien van de pers stelt
de nota dat de overheid de plicht heeft zodanige waarborgen te scheppen
ter bescherming van het grondrecht van de vrijheid van meningsuiting, dat
de massamedia hun dienende functie in dit opzicht kunnen blijven vervullen.
Hulpverlening aan de pers via het bedrijfsfonds zal onder andere aangevuld
moeten worden met een tegemoetkoming aan die dagbladen die nadelige
werking van het marktmechanisme in de advertentiesector ondervinden.
De regering ziet ten aanzien van de pers overigens meer in specifieke
steunmaatregelen dan in generieke. Ze wil daarom ook het O-tarief van de
BTW voor dag- en nieuwsbladen per 1 januari 1976 in een 4% tarief
ornzetten. Ten aanzien van commerciele omroep wordt in de nota gesteld,
dat artikel 10 van het Europese Verdrag ter bescherming van de rechten
van de mens en de fundamentele vrijheden afwijzing van deze omroep
toestaat. Het vergunningenstelsel behoeft niet beperkt te blijven tot de
verdeling van schaarse frequenties; ook inhoudelijke onderwerpen kunnen
aan een regeling worden onderworpen, ongeacht welk verspreidingsmiddel
wordt gebruikt (kabel of ether). Tenslotte geeft de regering aan dat het
volledig-programmavoorschrift strikt zal worden gehandhaafd.!"

De antirevolutionair De Boer stemt volledig in met een strengere toe-
passing van het volledig programmavoorschrift.!" Intussen laat kamerlid
Scholten namens de antirevolutionairen weten dat zij ten aanzien van de
steun aan de pers geen invoering van de BTW voor dag- en nieuwsbladen
voorstaan.!"

Abma noemt het hypocriet dat in de nota een lans wordt gebroken voor
de persvrijheid en de afschaffing van de preventieve censuur. Ais het gaat
over het materiele milieu, dan zien wij dat het gevangen wordt in een steeds
fijner netwerk van stringente bepalingen en overtreding ervan geldt als een
groot zedelijk kwaad. Waarom, zo vraagt Abma zich af, is wat het
geestelijke milieu aangaat alles geoorloofd? De nota legt zich erop toe de

137 Bijl. Hand. II 1974-1975, 13353, nrs. 1-2.
138 Hand. II 1975-1976, p. 2470-2472.
139 Hand. II 1975-1976, p. 2472, 2473.
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verwerkelijking van de vrijheid te interpreteren als een taak voor de
overheid. Maar dan is er ook een opdracht om die vrijheid werkelijk vrijheid
te laten zijn. Abma vindt dat de grens van de vrijheid, de vrijheid van de
ander is. Educatie en amusement mogen nooit ten koste gaan van de
gevoelens en overtuigingen van medemensen.!"

Het christelijk -historische kamerlid Van Leijenhorst vindt dat de overheid
toch eens moet gaan letten op de verloedering, de ethervervuiling waaraan
sommige uitzendingen in niet geringe mate bijdragen. Wanneer het gaat
over artikel 10, tweede lid, van de Omroepwet waarin gesteld wordt dat
de uitzendingen niets mogen bevatten wat gevaar oplevert voor de veiligheid
van de staat, de openbare orde of de goede zeden, dan is de minister niet
thuis. De CHU begrijpt daarenboven niet dat de regering ten aanzien van
de pers de generieke steun wil terugdringen. Het gevolg van dit terugdringen
is dat de bedrijfstak als geheel derrnate verzwakt wordt, dat een stijgend
aantal bladen op specifieke steun van de regering aangewezen zal zijn. Het
is volgens Van Leijenhorst vee I beter het tot nu toe gevoerde beleid voort
te zetten, waarbij de generieke steun regel en de specifieke steun uizondering
is.141

Kamerlid Jongeling van het GPV vindt dat artikel 7 van de Grondwet
de regering ten aanzien van de pers alleen de taak oplegt de persvrijheid
te eerbiedigen. Meer is er vol gens hem in dit artikel niet vastgelegd. Wie
in dit artikel een brede positieve taak van de overheid willezen, zijns inziens
gebeurt dit in de nota, maakt zich schuldig aan inlegkunde. Natuurlijk moet
er vrijheid van publieke meningsuiting zijn, maar geen politieke en morele
straatschenderij waarbij kostbare zaken als de veiligheid van de staat, de
openbare orde of de goede zeden in groot gevaar kunnen komen. Jongeling
vindt overigens dat de regering de pers geen lasten op moet leggen, dus
geen dagbladzegel ook niet in de vorrn van een 4%-btw-tarief. De
posttarieven voor de bladen moeten ook zo laag mogelijk gehouden worden.
Generieke maatregelen die partijdigheid uitsluiten moeten genomen worden
en geen specifieke zoals subsidies en kredieten die kranten tot couveusekind-
jes van de staat maken. Het GPV blijft voorts bezwaar houden tegen het
schrappen van de tuchtbevoegdheid van de minister uit de Omroepwet. Deze
bevoegdheid is nooit misbruikt en het is tegenstrijdig dat de minister weI
strenger wil gaan toezien op de naleving van het volledig pragrammavoor-
schrift maar tegelijkertijd geen bevoegdheden meer wenst te hebben als
het gaat om de veiligheid van de staat, de openbare orde of de goede zeden.

140 Hand. II 1975-1976, p. 2483, 2484.
141 Hand. II 1975-1976, p. 2484-2486.
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Toezicht op zaken betreffende de goede zeden is nog steeds niet overbo-
dig. 142

Minister Van Doorn laat Abma en Van Leijenhorst weten dat wat het
geestelijke milieu betreft de meningen binnen ons volk nogal verdeeld zijn
in vergelijking met het materiele milieu. Een overheid die dit constateert
moet naar het oordeel van de minister zeer terughoudend optreden. Ieder
heeft het recht op het spuien van meningen ook als die meningen door an-
deren niet wordt gedeeld.'?

Zowel in 1977,144 als in 1978,145 1979146 en 1982147 vinden er
wijzigingen van de Omroepwet plaats. Met de wijziging van 1978 vervalt
de bepaling dat de uitzendingen niets mogen bevatten dat gevaar oplevert
voor de veiligheid van de staat, de openbare orde of de goede zeden (artikel
10, tweede lid) en daarmee de tuchtbevoegdheid van de minister op dit punt.
De strafrechter zal moeten gaan oordelen over hetgeen uitgezonden wordt.
AIleen in tweede instantie, indien er al een rechterlijk vonnis is en er sprake
is van een voortdurende nalatigheid gepaste zorg te betrachten, zal het
uitsluiten van het doen van uitzendingen voor een bepaalde termijn, een
sanctie die niet door de rechter opgelegd kan worden, overwogen kunnen
worden. De mogelijkheid tot het verbieden van etherreclameboodschappen
voor bepaalde goederen en diensten wordt in artikel 50 van de Omroepwet
opgenomen.

In de Tweede Kamer is kamerlid Kosto van de PvdA tijdens de
beraadslagingen over het wetsontwerp dat leidt tot bovenstaande wijziging
van de Omroepwet, niet tevreden met de tuchtmaatregelen die de minister
toch nog kan nemen. Voorts vraagt hij de minister of deze geen mogelijk-
heid ziet via een vergunningenstelsel ongewenste (want commerciele)
buitenlandse programma's te weren. We moeten immers niet zonder meer
toestaan dat van buitenaf de grondslagen van ons omroepbestel worden
ondergraven.!"

De CDA'er De Boer (H.A.) geeft in zijn betoog te kennen dat het CDA
met teleurstelling kennis neemt van het verdwijnen van de ministriele
tuchtbevoegdheid. Deze partij meent dat de indringendheid van massacom-
municatiemiddelen als radio en televisie de tuchtbevoegdheid toch wenselijk

142 Hand. II 1975-1976, p. 2486, 2487, 2559.
143 Hand. II 1975-1976, p. 2514-2526.
144 Sth. 1977, 170.
145 Sth. 1978, 665.
146 Sth. 1979, 557.
147 Sth. 1982, 714.
148 Hand. II 1977, p. 506-511, 530, 535, 536.
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maakt. Een grote meerderheid van de fractie wenst echter van amendering
af te zien omdat de tuchtbevoegdheid voorheen weinig is gebruikt en omdat
zij de nadruk willeggen op ieders persoonlijke verantwoordelijkheid. Andere
CDA-ers zijn echter van mening dat de overheid de opdracht heeft te waken
voor de volksgezondheid en normgevend dient te zijn. Zij zijn voor handha-
ving van de oude wettekst."?

Ret GPV heeft nog steeds bezwaren tegen het schrappen van de tuchtbe-
voegdheid van de minister. Ret is volgens Verbrugh van het GPV altijd
beter het programmatisch over de schreef gaan te voorkomen dan achteraf
te bestraffen; zo blijft de kijker immers verschoond van een bepaald soort
uitzending. Bovendien is het slechts weinigen gegeven gebruik te maken
van de televisie en radio. De overheid heeft het grootste recht van de wereld
de bevoorrechten te vragen zich te houden aan een aantal eisen. Ret hand-
haven van een zedelijke norm, waarvan ook de omroepen zich programma-
tisch rekenschap dienen te geven, is van groot belang.P" Ret amendement
dat Verbrugh indient om de tuchtbevoegdheid van de minister te behouden
wordt verworpen, alleen de Boerenpartij, het GPV en de SGP stemmen
voor het amendement. 151

Abma van de SGP begint zijn redevoering met de constatering dat zijn
fractie het altijd moeilijk heeft met onderdelen van het mediabeleid, vooral
ten opzichte van het gebruik van de media. Ret geldt namelijk media die
suggestief en indringend zijn. De Bijbel zegt dat kwade samensprekingen
goede zeden bederven. Dat geldt in sterke mate voor uitzendingen die een
'appellerend, wervend en winnend' karakter dragen. Abma is een tegen-
stander van het vervallen van de tuchtbevoegdheid van de minister in geval
van gevaar voor de veiligheid, de openbare orde of de goede zeden.!"

Minister Van Doom stelt ten aanzien van het schrappen van de tuchtbe-
voegdheid, dat de regering hier kiest voor handhaving van normen door
het Openbaar Ministerie en de onafhankelijke rechter omdat bij zaken als
deze de vrijheid van meningsuiting in het geding is. Aan Kosto laat hij weten
dat de minister niet inziet op welke grond doorgifte van een buitenlands
commercieel programma geweerd kan worden. 153

149 Hand. II 1977, p. 512-515.
150 Hand. II 1977, p. 518, 538.
151 Hand. II 1977-1978, p. 25.
152 Hand. 1I 1977, p. 519-521.
153 Hand. II 1977, p. 521-530, Hand. II 1977-1978, p. 11-18.
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Het wetsontwerp wordt in de Tweede Kamer zonder stemming
aangenomen. De VVD, de SGP en de Boerenpartij laten aantekenen tegen
het ontwerp gestemd te hebben.!"

In de Eerste Kamer wordt het wetsontwerp eveneens zonder stemming
aangenomen. AIleen de VVD verlangt hier aantekening van het feit dat
deze partij tegen het wetsontwerp stemt. 155

Met betrekking tot de vraag of de minister van CRM beperkingen en
voorschriften kan stellen in verband met aanvoer en doorgifte van buiten-
landse programma's wenst de Tweede Kamer op een gegeven moment meer
duidelijkheid. Naar aanleiding van de affaire-Sluis (via Sluis wil men
commerciele televisieprogramma' suit Luxemburg naar andere kabelnetten
in Nederland aanvoeren) beslist de Tweede Kamer in 1979 in een motie-
Scholten dat de minister van CRM bemoeienis zal moe ten hebben met de
aanvoer en doorgifte van buitenlandse programma's.!" Onder andere
vanwege bovenstaande problemen vindt de kamer een nieuwe wettelijke
regeling wenselijk. In de Medianota die op 29 augustus 1983 in de kamer
wordt gepresenteerd'" zegt de regering toe spoedig met een wetsvoorstel
te komen. Dit in het vooruitzicht gestelde wetsontwerp levert tenslottte de
in 1987 in het Staatsblad verschenen Mediawet Op.158

In deze periode hebben de christelijke afgevaardigden in de Tweede en
Eerste Kamer ten aanzien van de wetgeving voor radio en televisie, uiteen-
lopend gereageerd. Duidelijk treedt dit verschil in opvatting tussen en binnen
de christelijke partijen op tijdens de kwestie-Bidault in 1963. De rooms-
katholieke minister-president De Quay, de staatssecretaris Scholten, de CHU
en een deel van de KVP vinden dat de regering in deze zaak juist en in
overeenstemming met artikel4, eerste lid, enartike120 van het Televisiebe-
sluit, met artikel 7 van de Grondwet en met artikel 10 van het Verdrag
van Rome heeft gehandeld. Zij vinden dat het optreden in het interview
van Bidault in strijd geacht moet worden met de openbare orde, de
veiligheid van de staat en de goede zeden, die door artikel 4, eerste lid,
worden beschermd. De antirevolutionairen vinden de wijze van handelen
van de regering in deze zaak in strijd met het Verdrag van Rome en het
Televisiebesluit 1956. De houding van de regering duidt op preventief in
plaats van op repressief ingrijpen. Het belang van de vrijheid van

154 Hand. II 1977-1978, p. 26.
155 Hand. I 1977-1978, p. 451.
156 Kamerstukken II 1979-1980, 15933, nr. 1.
157 Kamerstukken II 1982-1983, 18035, nr. 1.
158 Stb. 1987,249.
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meningsuiting verlangt dat artikel 4, eerste lid, van het Televisiebesluit
1956 niet zo moet worden opgevat dat een interview met een terro-
ristenleider in strijd is met de openbare orde of veiligheid van de staat.

De toelating van rec1ame op radio en televisie en van commerciele
televisie, door de regering in het algemeen in 1961 verdedigd in de Nota
inzake Rec1ametelevisie met een beroep op het beginsel van de vrijheid
van meningsuiting, is ook een zaak waarover de meningen onder de
christelijke afgevaardigden in 1961 en 1967 enigszins verdeeld zijn. Binnen
de KVP en de CHU wordt niet veel tegen invoering van rec1ame op radio
en televisie ingebracht, zij het dat sommige leden de restrictie aanbrengen
dat reclame en programma's duidelijk gescheiden moeten worden. Evenmin
reageert men in beide partijen op de mening van de regering dat handhaving
van het verbod op rec1ame in radio en televisie, onder andere met het oog
op de pers, is toegestaan voorzover het gaat om zendgemachtigden waarvan
alle uitzendingen geheel of ten dele worden bekostigd uit de openbare
middelen. Over toelating van commerciele televisie is men het in beide
partijen niet eens. De antirevolutionairen, die in 1967 instemmen met de
wijze waarop inde Omroepwet wordt gepoogd reclame in radio en televisie
te realiseren, zijn tegen commerciele televisie. Volgens hen komt de
cornmunicatievrijheid, gegarandeerd door artikel 10 van het Verdrag van
Rome, in het geding wanneer bij de commerciele televisie de rec1ame
onverwacht tussen programma's verschijnt. Bovendien bedreigt commerciele
televisie het publieke omroepbestel, dat juist volgens de antirevolutionairen
beschermd moet worden. In tegenstelling tot de regering, stelt de antirevolu-
tionair Bruins Slot in deze kwestie dat artikell 0 van het Verdrag van Rome
aIleen de vrijheid van meningsuiting beschermd en dus aIleen betrekking
heeft op de inhoud van de uitzendingen en niet op de vraag aan wie
zendmachtiging wordt verleend. De SGP geeft in 1961 naar aanleiding vann
het debat over rec1ame op televisie en radio en van commerciele televisie
aan, dat de partij geen voorstander is van televisie omdat hetgeen wordt
vertoond en ten gehore wordt gebracht veelal de toets van Gods woord niet
kan doorstaan. Het GPV betreurt in 1967 tijdens de beraadslagingen over
de Omroepwet dat steeds meer de kant van rec1ame in radio en televisie
wordt uitgegaan.

Onder andere bij de totstandkoming van de Omroepwet 1967 maken
de christelijke afgevaardigden geen bezwaar tegen de argumenten die de
regering hanteert bij het verdedigen van overheidsbemoeienis in de omroep.
WeI hebben zij af en toe moeite met de mate van bemoeienis die door de
regering wordt voorgesteld en stemt een gedeelte van de christelijke
afgevaardigden dientengevolge tegen het wetsontwerp. Vooral over artikel
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22 (publikatieverbod) zijn de KVP'er Van Rijckevorsel, Van Gelder en
Beerekamp van de CHU en De Gaay Fortman van de ARP Diet te spreken.
Van Gelder, Beerekamp en Van Rijckevorsel achten Diet aangetoond dat
het algemeen belang deze regeling vordert. Bovendien is volgens deze heren
Diet uit te sluiten dat vrije nieuwsgaring en persvrijheid Diet voldoende
gewaarborgd blijven. Boertien (ARP) en Algra (ARP) juichen evenals Baeten
(KVP) artikel 22 toe. Volgens Boertien geeft artikel 7 van de Grondwet
zeker Diet het recht gedachten en gevoelens van anderen tegen hun zin te
openbaren. De katholieken en antirevolutionairen laten zich in positieve
zin uit over het opnemen van het recht van rectificatie in de Omroepwet.
Terwijl de antirevolutionairen hopen dat van dit recht een preventieve
werking uit zal gaan, zien de katholieken dit recht als een noodzakelijk
complement van de vrijheid van meningsuiting en wensen zij dit recht ook
voor de pers. Het GPV en de SGP zijn tegen het wetsontwerp dat leidt
tot de Omroepwet omdat ook onder de nieuwe wet Gods wet en de daarop
gebouwde christelijke zede in het gedrang zullen komen.

In 1971, 1975 en 1978 blijkt dat de christelijke partijen, de CHU in
1971 met een beroep op Lohmans 'Onze Constitutie' en de concept-resolutie
van ARP, KVP en CHU en in 1975 met een verwijzing naar de verloedering
en ethervervuiling waartegen de overheid op moet treden, er Diet vee Ivoor
voelen elke mogelijkheid tot ingrijpen van de administratie te laten ver-
dwijnen, noch er voor voelen elke mogelijkheid tot ingrijpen van de admi-
nistratie te behouden. Het GPV en de SGP daarentegen hebben grote
bezwaren tegen het schrappen van de bepaling dat de uitzendingen Diets
mogen bevatten dat gevaar oplevert voor de veiligheid van de staat, de
openbare orde of de goede zeden en het schrappen van de tuchtbevoegdheid
van de minister op dit punt. Een minderheid binnen het CDA deelt deze
bezwaren maar deze partij stemt tens lotte in 1978 voor deze schrapping,
omdat de meerderheid van deze partij toch van mening is dat de nadruk
gelegd moet worden op ieders persoonlijke verantwoordelijkheid en dar
de overheid op dit punt niet normgevend dient te zijn.

§ 6 De vrijbeid van meningsoiting binnen de krijgsmacbt

Met betrekking tot de vrijheid van meningsuiting ten aanzien van de
krijgsrnacht doen zich in deze periode verschillende kwesties voor. Allereerst
protesteert Tweede-Kamerlid Schoonenberg in oktober 1946, tijdens de
behandeling van het Wetsontwerp dienstplichtvoorziening tegen het weren
van 'De Waarheid' uit de kazernes. Hij stelt de minister voor aan alle
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commandanten voor te schrijven dat het weren van progressieve literatuur
verboden is.159

Minister Fievez (KVP) antwoordt Schoonenberg dat de minister, in
verband met de artikelen in de bladen met betrekking tot de uitzending van
troepen naar Indonesie, op 8 oktober een beschikking heeft getekend waarbij
'De Waarheid', 'Geeft acht' en 'De Vredestichters' voor militairen worden
verboden en uit de kazernes moeten worden geweerd. Artike1en in deze
bladen hebben vol gens de minister een aantal militairen aangespoord tot
stratbaar gedrag en hen blootgesteld aan zware straffen. De minister meent
de aan zijn verantwoordelijkheid toevertrouwde militairen hiertegen te
moe ten beschermen.I'"

Een maand later zorgen uitlatingen van generaal Kruls tegenover het
ANP voor klachten van de Tweede-Kamerleden Schoonenberg, Vermeer
en Vorrink.!" Vervolgens vraagthet antirevolutionaire kamerlid De Wilde
in december 1946 de minister, of het verbod om in een militaire werkplaats
door het tekenen van lijsten in te stemmen met het anti-Linggadjati-comite
niet in strijd is met de vrijheid van meningsuiting. De minister is daarop
van mening dat acties tegen het regeringsbeleid buiten het dienstressort
van de Koninklijke Landmacht en de instellingen daarvan moeten worden
gehouden.l'"

Ook in de jaren zestig doen zich verschillende kwesties voor in verband
met de vrijheid van meningsuiting en de politieke vrijheid van militairen.
In 1961 laat de regering naar aanleiding van kamervragen weten dat
officieren buiten de functie vrij zijn betogen van politieke strekking te
houden.!"

In 1969 venneldt minister Den Toom dat aIle militairen indien zij op-
treden in hoedanigheid van Nederlandse staatsburger dezelfde rechten hebben
als alle Nederlandse staatsburgers. Ook de vrijheid van meningsuiting geldt,
behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet, voor de Nederlandse
militair in zijn hoedanigheid van Nederlandse staatsburger. 164

Op 2 december 1971 is er in de Tweede Kamer een debat over de
vrijheid van meningsuiting in de krijgsmacht in verband met de interpellatie-
De Gaay Fortman. De Gaay Fortman van de PPR wenst te interpelleren
naar aanleiding van de zaak Dona-Schul. In deze zaak gaat het er om dat

159 Hand. II 1946-1947, p. 74.
160 Hand. II 1946-1947, p. 82, 88.
161 Hand. II 1946-1947, p. 463,468,470,473,474,505.
162 Aanh. II 1946-1947, nr. 48.
163 Hand. II 1961-1962, p. 56, 81.
164 Aanh. II 1968-1969, nr. 923.
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naast de beperking van de vrijheid van meningsuiting in het militaire
strafrecht (krachtens artikel 147 zijn meningsuitingen waardoor getracht
wordt de tucht onder de krijgsmacht te ondermijnen strafbaar gesteld) het
voor de commandanten ook nog mogelijk is tuchtrechtelijk in te grijpen
in de gevallen waarin de vrijheid van meningsuiting in het geding is. De
Gaay Fortman is van mening dat bij elke beperking van de vrijheid van
meningsuiting men zich moet afvragen of het be lang daarvan het offer van
de inperking te boven gaat. Hij wijst beperking van de vrijheid van
meningsuiting voor militairen krachtens andere dan strafrechtelijke regels
af. Hij stelt de kamer voor een motie aan te nemen waarin wordt overwogen
dat met betrekking tot de grondrechten in de krijgsmacht niet sterker dan
strikt noodzakelijk is behoort te worden afgeweken van hetgeen geldt voor
iedere Nederlandse staatsburger en waarin hij tevens de regering verzoekt
de betrokken commandanten te instrueren dat in geval van vermeende
krijgstuchtelijke vergrijpen waarbij de vrijheid van meningsuiting in het
geding is en waarvoor de commandanten een zwaardere straf dan licht arrest
noodzakelijk achten, de zaak uitsluitend strafrechtelijk moet worden
argedaan.t"

Minister De Koster van Defensie geeft de kamer alleerst te kennen dat
hij de beschikking over de verspreiding van geschriften binnen militaire
inrichtingen intrekt, onder andere omdat het strafrecht voldoende mogelijk-
heden biedt voor repressie en omdat de inhoud van gewraakte geschriften
langs vele wegen buiten de militaire inrichtingen ruimschoots kan worden
verspreid, waardoor de regeling niet beantwoordt aan het beoogde doe!.
Daarna merkt de minister op dat verschillen in de omvang van ieders vrij-
heid van meningsuiting voor mogen komen en voortvloeien uit verschillen
in de aard van de functie, het beroep of de speciale relatie tot de overheid
van de desbetreffende categorie staatsburgers. Hoewel deze verschillen tot
een minimum beperkt moeten worden zijn zij tot op zekere hoogte noodzake-
lijk, hetgeen ook het Verdrag van Rome aangeeft. Het Verdrag geeft immers
gronden aan waarop beperkingen van de vrijheid van meningsuiting kunnen
worden gebaseerd. Enkele van die gronden, namelijk bescherming van de
openbare orde en het belang van's lands veiligheid bieden volgens de
minister een legitimatie voor de beperkingen die direct in verband kunnen
worden gebracht met de functie van de militair. Vervolgens vindt de minis-
ter, dat artikel 7 van de Grondwet niet belet dat de omvang van de verant-
woordelijkheid van degenen die behoren tot bepaalde groepen, zoals mili-

165 Hand. 11 1971·1972, p. 1518-1521, 1524.
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tairen wordt bepaald door een andere dan de onafhankelijke rechter. 166

Inantwoord op de vraag van De Gaay Fortman of artikel 7 van de Grondwet
beperking van de vrijheid van meningsuiting van militairen bij lagere
regeling toestaat, verwijst minister Van Agt van Justitie naar de jurispruden-
tie van de Hoge Raad die bepaalt dat het beperken van verspreiding van
geschriften bij lagere regeling wordt toegestaan mits geen algemeen verbod
wordt gegeven."?

De motie van De Gaay Fortman wordt bij zitten en opstaan aangeno-
men.r" Onder andere de leden van de KVP en de ARP stemrnen voor
de motie. De antirevolutionair Walburg is met zijn fractie van mening dat
met betrekking tot de grondrechten in de krijgsmacht in beginsel niet
afgeweken behoort te worden van hetgeen geldt voor iedere Nederlandse
staats burger . Bovendien vindt hij het van belang dat vermeende overtredin-
gen van artikel 147 van de Militaire Strafwet (vrije meningsuiting) beter
in handen kan worden gelegd van de militaire strafrechter dan in die van
de commandanten omdat dit meer in overeenstemming is met onze
democratische rechtsstaat. 169

De CHU, het GPV en de SGP stemrnen niet voor de motie. Kamerlid
Verbrugh van het GPV wenst onderscheid te maken tussen een hoogwaardi-
ge (op nette manier een oordeel over een bepaalde handelwijze weergeven)
meningsuiting en de meningsuiting van herriemakers en ondermijners van
de leiding. Deze laatste meningsuiting kan zijns inziens vaak worden
aangepakt zonder dat de zwaar beladen term beperking van de vrijheid van
meningsuiting direct moet worden gehanteerd. Hij vraagt de minister ten
aanzien van het woord meningsuiting onderscheid te maken in soorten
meningsuiting. Wat hem betreft moeten de tegenwoordige soorten van
meningsuiting zonder aarzelen tuchtrechtelijk worden afgedaan.'"

De SGP-er Van Dis verkondigt dat de vrijheid van meningsuiting in
de militaire dienst aan meer beperkingen onderworpen moet zijn dan in
de burgermaatschappij. De leiding moet het recht hebben niet alleen straf-
rechtelijk maar ook tuchtrechtelijk in te grijpen.'?'

De CHU-er Kikkert wijst op de mogelijkheid dat men de krijgsmacht
wil gebruiken om daarmee aaneengehele maatschappijomwenteling gevolg
te geven. Tegen dit oneigenlijk gebruik van de krijgsmacht moet de

166 Hand. II 1971-1972, p. 1521, 1522.
167 Hand. II 1971-1972, p. 1536, 1537.
168 Hand. II 1971-1972, p. 1542.
169 Hand. II 1971-1972, p. 1529, 1530, 1542.
170 Hand. II 1971-1972, p. 1528, 1529.
171 Hand. II 1971-1972, p. 1532.
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maatschappij zich weren. Daarenboven stemt hij niet voor de motie omdat
hij deze ziet als een incidentele maatregel ten aanzien van een correctiemo-
gelijkheid in de militaire maatschappij. Hij wacht verder de nota inzake
herziening van het militair tuchtrecht af.172

Deze nota verschijnt op 27 januari 1972 en bevat de mening van de
regering dat militaire gedragsregels die de uitoefening van grondrechten
ofhet genot van fundamentele vrijheden beperken in de formele wet moe ten
worden opgenomen. Deze regels zullen niet alleen grondwettig doch tevens
verenigbaar moeten zijn met het Europese Verdrag tot bescherming van
de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden. De rechten van de
mens en de vrijheden welke in het Verdrag aan alle staats burgers worden
toegekend gelden ook voor militairen. WeI kunnen aan de uitoefening van
een aantal vrijheden (waaronder de vrijheid van meningsuiting) ten aanzien
van militairen, voorzover zij als militairen optreden of kenbaar zijn dan
weI voorzover zij deze vrijheden binnen het organisatieverband van de
krijgsmacht zouden willen uitoefenen, beperkingen opgelegd worden. Het
Verdrag en de Grondwet laten het maken van deze beperkingen toe, al
zullen deze beperkingen geen algemeen verbod dienen in te houden doch
slechts een verbod dat in verband staat met de bijzondere rechtsverhou-
ding. 173

Vanuit de Tweede Kamer wordt weinig tegen de visie van de regering
ingebracht. 174

In de Defensienota die in juli 1974 verschijnt wordt het hierboven
weergegeven regeringsstandpunt herhaald.!"

De antirevolutionairen zijn omtrent de zaak Dona-Schul (1971) van mening
dat in beginsel binnen de krijgsmacht niet afgeweken behoort te worden
van hetgeen voor iedere Nederlandse staatsburger geldt. Met de KVP-ers
zijn zij voorts van mening dat met het oog op onze democratische
rechtsstaat, krijgstuchtelijke vergrijpen waarbij de vrijheid van meningsuiting
in het geding is en waarvoor een zwaardere straf dan licht arrest noodzake-
lijk wordt geacht, uitsluitend strafrechtelijk moeten worden afgedaan. Zowel
de SGP, het GPV als de CHU stemmen hier niet mee in.

Inde nota inzake herziening van het militaire tuchtrecht (1972) kunnen
de christelijke afgevaardigden zich vrijwel geheel vinden. Zij zijn het er
over eens dat binnen de krijgsmacht beperkingen van de vrijheid van

172 Hand. II 1971-1972, p. 1530, 1531.
173 Bijl. Hand. II 1971-1972,11689, nr. 2 p. 6 en nr. 4.
174 Bijl. Hand. II 1972, 11689, nr. 5, p. 9, 10.
175 Bijl. Hand. II 1973-1974, 12994, nr. 2.
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meningsuiting, die in verband staan met de bijzondere rechtsverhouding
en tevens worden opgelegd voorzover als militair wordt opgetreden dan
weI voorzover deze vrijheid binnen het organisatieverband wordt uitgeoe-
fend, in de forme Ie wet moeten worden opgenomen.

§ 7 De vrijbeid van meningsuiting van ambtenaren

Vanaf eind 1969 worden er in de Tweede Kamer en Eerste Kamer
regelmatig vragen gesteld aan de regering over de vrijheid van meningsuiting
van het overheidspersoneel. 176 Er bestaan klachten over de vaagheid van
regels over de uitoefening van grondrechten. In augustus 1972 tracht de
minister van Binnenlandse Zaken hier iets aan te doen. Hij biedt de Tweede
Kamer de 'Aanwijzingen inzake ambtelijk optreden (extern), be trekking
hebbend op de vrijheid van meningsuiting van ambtenaren' aan.!" In
de inleiding wordt aangegeven dat de aanwijzing er niet op gericht is de
vrijheid van meningsuiting beperkingen op te leggen. Er wordt aIleen
aangegeven welke beperkingen voor de ambtenaar als werknemer
voortvloeien uit het feit dat hij dee Iuitmaakt van een bepaald werkverband.
De aanwijzing zelfluidt:

'Voor de vrijheid van meningsuiting van de ambtenaar gelden geen beperkingen
dan die welke voortvloeien uit de algemene eis van loyaliteit, die met het oog
op het goed funcioneren van een werkverband aan de leden daarvan moeten
worden gesteld ten opzichte van het door dat verband gevoerde beleid. '

De toelichting op de aanwijzing vermeldt dat de vrijheid zich als staatsburger
te uiten en de omvang van de beperkingen ten aanzien van die vrijheid,
worden bepaald door de afstand tussen de betrokken ambtenaar en de
instantie waar het beleid wordt gevormd. De ambtenaar zal zich meer in
z'n uitingen moeten beperken naarmate het verband tussen zijn functie en
de beleidsmaterie waarover hij zich in het openbaar wil uitspreken, nauwer
is. Bovendien zal hij bij 'geladen' kwesties minder vrijheid hebben. De
aanwijzing moet worden gezien als een interpretatie van artikel50 A.R.A.R,
waarin staat dat een ambtenaar zich als een goed ambtenaar moet gedragen.
Woordvoerders van D'66, VVD en PvdA uiten tijdens het debat over de
aanwijzing, hun kritiek. Ze hebben moeite met het beg rip loyaliteit dat te
gemakkelijk tot beperkingen zou kunnen leiden en vinden de aanwijzing

176 Onder andere: Aanh. II 1969-1970, nrs. 295,1102,1534, Hand. I 1971-1972, p. 257, 313.
177 Bijl. Hand. II 1971-1972, 11925.
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vaag en niet duidelijk omtrent hetgeen de ambtenaar wel of niet geoorloofd
is. Kamerlid Roethof van de PvdA wenst in het Ambtenarenreglement een
procedure opgenomen te zien die de nodige waarborgen biedt op het punt
van de grondrechten met vermijding van elke vorm van preventief toezicht.
Het preventieve toezicht, dat naar zijn idee nog steeds bij allerlei instanties
welig blijft tieren, is volstrekt in strijd met het Europese Verdrag tot
bescherming van de rechten van de mens en met de Grondwet. 178

De fracties van de CHU, de KVP en de ARP kunnen zich bij monde
van de antirevolutionair Roolvink zeer wel verenigen met de inhoud van
de aanwijzing. Er is in de verste verte geen sprake van aantasting van enig
grondrecht. De ambtenaar die zich vrijwillig in een soms delicate situatie
in een werkverband begeeft, moet zich met name uit een oogpunt van
loyaliteit zekere beperkingen opleggen. Maar, zo stelt Roolvink, geldt dit
niet voor ieder werkverband waarin men zich begeeft? Hij kan zich
nauwelijks enig werkverband voorstellen waarin vrijheid en rechten geen
beperkingen vinden. De basis van de aanwijzing ligt volgens Roolvink in
de loyaliteitsverplichtingen die in ieder werkverband gelden.'??

De antirevolutionaire minister van Binnenlandse Zaken De Gaay
Fortman, die overigens niet de aanwijzing heeft aangeboden maar deze
wel verdedigt, stelt aan het begin van zijn betoog over grondrechten:

'N aar het woord van Jefferson zijn zij onvervreemdbare gaven van de Schepper;
zij kunnen, waar het recht van de een zijn begrenzing vindt in de vrijheid van
de ander, niet onbeperkt geJden, maar iedere beperking moet zo restrictief
mogeJijk worden uitgeJegd. '180

Zijn uitgangspunt is dan naar eigen zeggen in de lijn van zijn ambtsvoor-
ganger De Savornin Lohman die in 1887 in de kamer opkwam voor een
leraar aan een middelbare school te Apeldoorn, hetgeen wil zeggen dat
naar zijn mening ook de ambtenaar een zo ruim mogelijk gebruik van de
grondrechten moet kunnen maken. Beperkingen van de grondrechten zijn
echter noodzakelijk hetgeen ook blijkt uit de modernste formulering van
grondrechten, namelijk het Verdrag van Rome. De minister acht de
beperking voor ambtenaren een 'uit de situatie van de ambtenaar geboren
beperking voor zijn vrijheid van meningsuiting'. Naar het oordeel van de
minister heeft de aanwijzing geen pasklaar antwoord op de vraag waar de

178 Hand. II 1973-1974, p. 3180, 318!.
179 Hand. II 1973-1974, p. 3144-3148, 3182.
180 Hand. II 1973-1974, p. 3176.
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grens ligt tot waar een ambtenaar zich als staatsburger vrijelijk kan uiten,
met andere woorden wanneer de goede funetionering van de openbare dienst
wordt aangetast. De Gaay Fortman denkt dat dit antwoord pas in de praktijk
zal kunnen worden gevonden. De thans vrij algemeen en ook van
regeringszijde aangenomen zienswijze dat artikel 7 van de Grondwet ook
voor de verhouding overheid-ambtenaar geldt, zij het dat zekere beperkingen
zijn toegestaan, leidt tot de vrij moeilijke opgave de normen te formuleren
die aangeven welke beperking in de uitingsvrijheid dan wel mag worden
opgelegd. Het komt de minister voor dat de eis van formele wetgeving voor
het beperken van de vrijheid van meningsuiting voor ambtenaren in acht
moet worden genomen als het gaat om het invoeren van nieuwe nog niet
bestaande beperkingen. Het gaat hem eehter te ver om voorsehriften als
artikel 50 A.R.A.R., tot stand gekomen in een periode waarin de
grondwettigheid buiten twijfel stond, plotseling ongrondwettig te aehten
omdat men geleidelijk meer betekenis aan de eis van de forme le wetgeving
is gaan toekennen. De vraag naar grondwettigheid moet zich volgens de
minister niet richten op de aanwijzing, deze komt geen zelfstandige positie
toe, maar is een leidraad bij de toepassing van artikel 50 A.R.A.R. De
ambtenarenreehter heeft het laatste woord over de vraag of deze uitleg van
artikel 50 zich met artikel 7 van de Grondwet verdraagt. De Gaay Fortman
is voorts van mening dat het noodzakelijk is deze zaak in de toekomst bij
een wet in formele zin te regelen, waarna overigens nog niet iedereen
precies zal weten waar hij aan toe is maar waarmee door een samenspel
van wetgever en reehter een bevredigende situatie kan ontstaan. 181

De KVP, CHU en ARP stellen zieh ten aanzien van de vrijheid van
meningsuiting van ambtenaren op aehter hetgeen de antirevolutionaire
minister De Gaay Fortman opmerkt in zijn verdediging van de 'Aanwijzin-
gen inzake ambtelijk optreden (extern), be trekking hebbend op de vrijheid
van meningsuiting van ambtenaren' (1972). Zij geven aan dat de ambtenaar,
die zich vrijwillig in een werkverband begeeft, zich met name uit een
oogpunt van loyaliteit zekere beperking op moet leggen. Nog niet bestaande
beperkingen mogen aIleen worden ingevoerd door het opnemen van deze
beperkingen in de formele wet. Volgens de KVP, de CHU en de ARP
betreffen beperkingen van de vrijheid van meningsuiting van ambtenaren
die in de aanwijzing worden genoemd in de verste verte geen aantasting
van enig grondreeht. De afgevaardigden van de andere ehristelijke partijen

181 Hand. II 1973-1974, p. 3176-3179, 3183-3185.
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mengen zich niet in de discussie over de aanwijzing en hetgeen er mee
samenhangt.

§ 8 Wet op de fllmvertoningen

Na de oorlog trekt de regering het Wetsontwerp tot wijziging en aanvulling
van de Bioscoopwet in dat op 18 januari 1940182 was ingediend en blijkens
het voorlopig verslag veel bezwaren opleverde, onder andere met betrekking
tot het voorstel om in beginsel ook voor aIle niet openbare filmvoorstellingen
de eis te stellen dat de te vertonen films gekeurd moeten zijn en met
betrekking tot het voorstel om voor voorstellingen welke niet beroepsmatig
in het openbaar worden vertoond een vergunning van burgemeester en
wethouders verplicht te stellen.!" Daarna komt de regering op 12 mei
1948 met een nieuw ontwerp op dit punt. 184 Er voIgt evenwel een zeer
kritisch voorlopig verslag met bezwaren tegen het voorstel van de regering
om het preventieve toezicht uit te breiden tot filmvoorstellingen in besloten
kring voor meer dan 25 personen!" en het wetsontwerp wordt ingetrok-
ken. Eenzelfde lot is het wetsontwerp beschoren dat op 19 oktober 1949
wordt ingediend 186 en eveneens moet bewerkstelligen dat besloten voorstel-
lingen onder de wet gaan vallen. Op 27 januari 1961 wordt voor de vierde
maal een wetsontwerp ingediend. 187 In dit ontwerp worden aIle principiele
punten zoals het vergunningenstelsel, de centrale keuring en de nakeuring
vermeden. Met het wetsontwerp wordt aIleen een technische herziening
van de Bioscoopwet beoogd. Niettemin wordt in het voorlopig verslag!"
uitdrukking gegeven aan de bezwaren tegen de gemeentelijke nakeuring
en dient kamerlid Verhoef een amendement in om de gemeentelijke
nakeuring te doen vervallen.!" De regering kiest tenslotte voor het
ontwerpen van een geheel nieuwe wet en trekt het wetsontwerp van 1961
op 8 december 1970 in, 190nadat zij op 11 november 1970 een Wetsontwerp
tot regeling van de filmkeuring voor jeugdige personen en tijdelijke regeling

182 Bijl. Hand. II 1939-1940,242, Dr. 1.
183 Bijl. Hand. II 1939-1940, 242, Dr. 4.
184 Bijl. Hand. II 1947-1948, 831, Dr. 1.
185 Bijl. Hand. II 1948-1949, 831, Dr. 4.
186 Bijl. Hand. II 1949-1950, 1440, Dr. 1 en Dr. 4.
187 Bijl. Hand. II 1960-1961, 6246, nrv l ,
188 Bijl. Hand. II 1961-1962, 6246, Dr. 4 p. 1-3.
189 Bijl. Hand. II 1962-1963,6246, Dr. 9.
190 Bijl. Hand. II 1970-1971, 6246, nr. 13.
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van een vrijwillige filmkeuring voor volwassenen heeft ingediend.!" In
dit wetsontwerp, dat de Bioscoopwet moet gaan vervangen, wordt
voorgesteld de preventieve filmkeuring voor volwassenen en het vergunnin-
genstelsel voor bioscoopondernemingen afte schaffen. De regering vermeldt
in de memorie van toelichting dat de voorstellen die zij doet, op geen enkele
manier in strijd zijn met artikel 7 van de Grondwet of artikel 10 van het
Verdrag van Rome. Om strijdigheid met beide artikelen te voorkomen stelt
de regering in het wetsontwerp geen regeling betreffende het keuren van
bij de films behorend reclamemateriaal voor. 192 De kamerleden Visser
en Voogd van mening dat het regeringsontwerp redelijkerwijze niet
amendeerbaar is in door hen gewenste zin, dienen vervolgens op 13
november 1970 een voorstel van wet in tot afschaffing van de filmkeuring
voor volwassenen, instelling van een nieuw systeem van filrnkeuring voor
jeugdigen en wijziging van artikel 221 van de gemeentewet en artikel 12
van de Omroepwet."" Visser en Voogd voelen niets voor de in het
regeringsontwerp voorgestelde vrijwillige keuring die in wezen tot een
verplichte keuring voor volwassenen zal verworden. Evenmin wensen zij
de bevoegdheid van de burgemeester krachtens artikel 221 van de
gemeentewet te handhaven en voe1en zij iets voor het onder bepaalde
omstandigheden openbaar verklaren van besloten voorstellingen. De
indieners stellen dat de film als een in aile opzichten volwassen medium
moet worden beschouwd dat, afgezien van een keuring voor jeugdigen,
verder geen andere behandeling vraagt dan andere instrumenten waarmee
gedachten worden overgebracht, zoals het boek, het toneel, de krant, de
radio en de televisie. Niet aileen de filmkeuring voor volwassenen moet
verdwijnen ook het preventieve toezicht van de burgemeester op toneel-
en filmvoorstellingen zoals dat geregeld is in artikel 221, tweede lid, van
de gemeentewet moet vervallen aangezien het volgens Visser en Voogd
volstrekt in strijd is met de vrijheden die wij hier in dit land hebben.
Hierdoor verliest de burgemeester de bevoegdheid tot preventief toezicht
met het oog op de goede zeden. De bevoegdheid tot preventief toezicht
in geval van verstoring van de openbare orde of van ernstig gevaar hiervoor,
blijft na invoering van de hier voorgestelde wet behouden en wei krachtens
artikel219 van de gemeentewet. Door wijziging van de Omroepwet (artikel
12, tweede lid vervalt) willen de indieners van het initiatiefvoorstel aan
het beleid van de omroepverenigingen zelf overlaten welke films zij wel

191 Bijl. Hand. II 1970-1971, 11019, nr. 1.
192 Bijl. Hand. II 1970-1971, 11019, nr. 3, p. 5-8, 14, 15.
193 Bijl. Hand. II 1970-1971, 11021, nrs. 1-2.
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of niet gaan vertonen. Televisieuitzendingen die de uitzendende instellingen
ongeschikt achten voor personen jonger dan 12 jaar zullen na 20.00 uur
aanvangen'" en van deze ongeschiktheid wordt in de aankondigingen
melding gemaakt. Evenzo moet in de aankondigingen van films die krachtens
de Wet op de filmvertoningen niet zijn toegelaten voor personen beneden
12 jaar, melding worden gemaakt van dit niet-toelaatbaar zijn van de
desbetreffende film of van gedeelten van de film. 195

In het eindverslag vragen led en van de KVP, de ARP en de CHU zich
af of ten aanzien van de film volstaan kan worden met een repressieve
controle alleen. Het onheil is immers al gescbied voordat ingrijpen effect
heeft. Zeker nu uitbreiding van artike1240 van het Wetboek van Strafrecht,
in die zin dat een bepaling tegen gewelddadige en sadistische vertoningen
in dit artikel wordt opgenomen, nog op zich laat wachten vinden deze leden
dat het publiekelijk aanprijzen en vertonen van films waarin seksueel verkeer
met dieren, seksueel sadisme in zijn ergste vormen, seksueel misbruik van
kinderen en grof en sadistisch geweld zowel lichamelijk als geestelijk
voorkomen geen enkel nut hebben voor de samenleving maar wel gevaar
inhouden voor een misvorming van het gevoelsleven.l"

Tijdens de behandeling van het initiatiefvoorstel in de Tweede Kamer
komen de leden van de KVP en ARP bij monde van De Boer (ARP) tot
een afwijzend oordeel over het wetsontwerp. Zij wens en niet te komen tot
afschaffing van filmkeuring voor volwassenen. Ze stellen een andere kijk
te hebben op wat tot verrijking van het leven dient en een andere kijk te
hebben op de taak van de overheid. Volgens hen is het verkeerd de mens
de norm te laten stellen. Het is God die normen stelt aan de mensen. De
mens is in dienst aan Hem tot overgave aan die normen geroepen. Dit geldt
ook voor de overheid. De overheid moet in gehoorzaamheid bij alle arbeid
relaties leggen vanuit de normatiek van het Evangelie. Deze kamerleden
vragen zich voorts af of het niet ook mogelijk is dat het volwassen zijn
van een samenleving juist daaruit blijkt, dat men vanuit die volwassenheid
de moed heeft uitingen die men weerzinwekkend acht terug te wijzen en
uit te schakelen. Bovendien kan volgens deze leden de bier door de indieners
geroemde en aanbevolen vrijheid in de praktijk tot grote onvrijheid worden.
Calvijn heeft eens gezegd dat vrijheid ingericht moet worden naar de
eeuwige regel der liefde. En van die liefde wordt in de Bijbel gezegd dat
zij de ander niet schaadt. Naar het oordeel van deze kamerleden is dit laatste

194 Op verzoek van de kamer wordt hieraan toegevoegd dat films voor personen onder 16 jaar
pas na 21.00 uur aanvangen.

195 Bijl. Hand. II 1970-1971, 11021, nrs. 2-3.
196 Bijl. Hand. II 1974-1975, 11021, nr. 11.
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eehter weI het geval met dit wetsontwerp. De KVP en ARP wensen de
samenleving te beschermen tegen vergroving, zoals die in een aantal films
tot uiting komt. Overigens seharen zij zich weI achter het voorstel om de
bevoegdheden van de burgemeester ais een soort superkeurder te Iaten ver-
vallen."?

Ook de CHU-kamerleden hebben moeite met het wetsontwerp. Van
Leijenhorst gelooft Diet dat mondige burgers zelf zullen afstoten wat hun
ais pervers, sadistisch en gewelddadig voorkomt. Bovendien mag een yolk
de onttakeling van de eer van de mens en de vemedering die men een ander
opeolijk laat ondergaan, Dietgedogen. De gemeensehappelijke verantwoorde-
Iijkheid voor elkaar kan hier Diet worden doorgestreept terwille van de
ongelimiteerde keuzevrijheid van het individu. Ook de overheid heeft hier
een Diet geringe verantwoordelijkheid; als dienares van God ligt hier een
taak voor de overheid. Overigens wenst de CHU artikeI221, tweede lid,
van de gemeentewet te handhaven.!"

Jongeling van het GPV zegt hartgrondig nee tegen het wetsontwerp.
De overheid heeft volgens hem de taak door wetten de ongebondenheid
van de mensen te bedwingen, ook op het gebied van de film. De samenle-
ving heeft een filmkeuring nodig. De film, die erg direct en indringend
is, biedt veel mogelijkheden maar ook verleidingen. Spreuken 27, vers 20
is volgens Jongeling hierop direct van toepassing:

'Dodenrijk en verderf zijn onverzadelijk, even onverzadelijk zijn de ogen der
mensen. '199

Abma van de SGP merkt ten aanzien van het begrip vrijheid op dat de SGP
instemt met een vrijheid in afhankelijkheid Diet slechts van de ander maar
ook van de Ander. De overheid heeft de taak de ongebondeoheid op geeste-
lijk terrein te beteugelen. De filmkeuring moet gehandhaafd blijven om
de toom Gods te kunnen afwenden van de samenleving.F"

Kamerlid Voogd van de PvdA reageert op bovenstaande tegenstanders
met de constatering dat hij het Diet aanvaardbaar aeht dat de film nog steeds
de enige uitzondering is op artikel 7 van de Grondwet, waarvan de beper-
king tot het gedrukte woord eigenlijk aIleen nog historiseh verklaarbaar
is. Hij vindt dat repressieve maatregelen voldoende mogelijkheden bieden
om op te treden bijvoorbeeld tegen Godslastering of belediging van personen

197 Hand. II 1974-1975, p. 4809-4811, 5280, 5281.
198 Hand. II 1974-1975, p. 4817-4819, 5282.
199 Hand. II 1974-1975, p. 4807-4809.
200 Hand. II 1974-1975, p. 4819, 4820.
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of bevolkingsgroepen. De groei tot publieke verantwoordelijkheid krijgt
eerder de kans bij repressieve dan bij preventieve censuur. Hij stelt dat
juist uit menselijke liefde, uit eerbied voor God, uit respect voor de ander
voortvloeit dat die ander ernstig genomen moet worden als een volwaardig
schepsel, als iemand die evenwaardig is aan zijn medemens.?"

Het wetsontwerp wordt met een meerderheid van 77 stemmen aangeno-
men.202 Onder de 44 kamerleden die tegen het wetsontwerp stemmen
bevinden zich alle leden van de ARP, de CHU, het GPV en de SGP. De
KVP'er Van Amelsvoort stemt als enige van zijn partij voor het wetsontwerp
omdat voor hem de argumenten van de indieners zwaarder wegen dan de
bezwaren die hij heeft.

In de Eerste Kamer spreekt kamerlid Rijnders van de CHU ook namens
de KVP en de ARP. De drie fracties sluiten zich aan bij hetgeen in de
Tweede Kamer door partijgenoten is gezegd. Toch stemmen de leden van
de fracties uiteindelijk verdeeld. Enkele leden onderkennen de gevaren voor
de geestelijke volksgezondheid van afschaffing van de filmkeuring voor
volwassenen, maar wensen toch voor het wetsontwerp te stemmen. Andere
1eden achten de gevaren voor de volksgezondheid zo groot bij afschaffing
van de keuring dat zij tegen het voorstel zijn. Enige leden vinden het niet
juist ten aanzien van filmuitingen voor volwassenen meer overheidstoezicht
te aanvaarden dan ten aanzien van uitingen via andere massamedia, terwijl
anderen een heleboel gronden aanwezig achten die dit overheidstoezicht
rechtvaardigen. Uiteindelijk stemt de meerderheid van deze fracties tegen
het wetsontwerp. 203

Meuleman van de SGP is zonder meer tegen het wetsontwerp. Hij ziet
het gehele bioscoopwezen niet anders dan in strijd met Schrift en belijdenis.
Veel films zijn godonterend en zedenbedervend en moeten verworpen
worden. Aan het steeds verder afglijden op het pad der zonde mag de SGP
volgens Meuleman niet meewerken. De filmkeuring voor volwassenen en
de bevoegdheid van de burgemeester op grond van artikel221, tweede lid,
van de gemeentewet moeten blijven bestaan.P'

Kamerlid Voogd voegt tijdens zijn verdediging in de Eerste Kamer aan
zijn betoog in de Tweede Kamer nog toe dat hij de mens wenst te zien als
geschapen naar Gods evenbeeld en dat daarom een bevoogding op het terrein
van de film in onze samenleving een niet verdragelijke zaak is. 205

201 Hand. II 1974-1975, p. 4847-4858.
202 Hand. 11 1974-1975, p. 5394.
203 Hand. I 1975-1976, p. 229-231, 246, 247, 253.
204 Hand. I 1975-1976, p. 235,236.
205 Hand. I 1§75-1976, p. 242.
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Met 44 tegen 19 stemmen wordt het voorstel tens lotte in de Eerste
Kamer aangenomerr'?" en de Bioscoopwet van 1926 wordt aldus vervangen
door de Wet op de ftlmvertoningen van 5 januari 1977.207

Aldus wenst het overgrote deel van de christelijke afgevaardigden in de
Tweede en Eerste Kamer niet over te gaan tot afschaffing van de ftlmkeuring
voor volwassen. De overheid die in gehoorzaamheid bij aIle arbeid relaties
moet leggen vanuit de normatiek van het Evangelie, heeft volgens deze
volksvertegenwoordigers de taak de samenleving te beschermen tegen films
die te geweIddadig, sadistisch of in het geval van de SGP en GPV,
godslasterlijk en zedenkwetsend zijn. Zij denken niet dat de mondige burger
zelf deze films zal mijden en als dienares van God is de overheid dan ook
geroepen deze films met behulp van ftlmkeuring tegen te gaan. Verschillende
christelijke afgevaardigden, met uitzondering van Ieden van de SGP en het
GPV, hechten veel waarde aan het argument van de indieners dat het onjuist
is de preventieve censuur voor filmuitingen voor volwassenen te handhaven,
terwijl ten aanzien van uitingen via andere media deze censuur niet aanwezig
is. Zij stemmen, hoewel zij gevaren voor de geesteIijke volksgezondheid
onderkennen van de afschaffing van filmkeuring voor volwassenen, voor
het wetsontwerp.

§ 9 Wetten betreffende stratbare belediging

Op 13 september 1968, wordt bij de Tweede Kamer een ontwerp van Wet
tot uitvoering van het Internationaal Verdrag van New York van 7 maart
1966 inzake uitbanning van elke vorm van rassendiscriminatie inge-
diend.P" Het Verdrag, dat naar aanleiding van toenemende hevigheid
van uitingen van antisemitisme in de jaren 1959 en 1960 wordt opgesteld,
verplicht de staten die partij zijn tot het treffen van bepaalde voorzieningen.
Het aangeboden wetsonwerp beoogt aan deze verplichting uitvoering te
geven. Het ontwerp stelt aanpassing van bestaande strafbepalingen met
betrekking tot belediging van groepen mensen voor. In de jaren dertig zijn
in Nederland al artikelen in het Wetboek van Strafrecht opgenomen die
het openbaar beledigen van groepen van de bevolking strafbaar stellen.?"
Deze artikelen (137c en 137d) stellen echter de belediging van groepen

206 Hand. I 1975-1976, p. 253.
207 5tb. 1977, 170.
208 Bijl. Hand. II 1967-1968, 9724, nrs. 1-2.
209 Zie p. 213-220.
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mens en die niet geheel of gedeeltelijk tot de Nederlandse bevolking behoren,
niet strafbaar. De voorgestelde nieuwe artikelen moeten hier verandering
in brengen. Strafbaar zal moeten worden:

'Hij die zich in het openbaar, mondeling of bij geschrift of afbeelding, opzettelijk
beledigend uitlaat over een groep mensen wegens hun ras, hun godsdienst of
hun levensovertuiging.' (art. 137c)

In de ontworpen artikelen 137d en 137e is ook het in het openbaar aanzetten
tot haat tegen of discriminatie van mensen of gewelddadig optreden tegen
persoon of goed van mensen wegens hun ras, godsdienst of levensover-
tuiging en het verspreiden van daartoe strekkende uitlatingen anders dan
ten behoeve van zakelijke berichtgeving, strafbaar gesteld. De regering
stelt in de memorie van toelichting en in de memories van antwoord dat
de voorgestelde bepalingen bescherming bieden tegen rassendiscriminatie
door particulieren. Het Verdrag is namelijk, volgens de regering, ingeval
van rassendiscriminatie door particulieren slechts dan van toepassing, indien
het discriminerend gedrag in zijn effect gelijk kan worden gesteld met
schendingen van fundamentele rechten en vrijheden door de overheid. Dit
effect is volgens de regering praktisch aIleen te duchten van discriminatoir
optreden van groepen of organisaties waarbij gebruik wordt gemaakt van
een in feite bestaande machtspositie van de collectiviteit van deelnemers.
Discriminerend gedrag van de individuele burger in de particuliere sfeer
zal als zodanig niet kunnen worden gekwalificeerd als vergrijp tegen de
mensenrechten en fundamentele vrijheden. De regering is voorts van mening
dat de voorgestelde bepalingen geen afbreuk doen aan de vrijheid van
voorlichting, meningsuiting en wetenschapsbeoefening. Zo is bijvoorbeeld
het in artikel137e van het Wetboek van Strafrecht neergelegde verbod van
openbaarmaking van een beledigende of discriminerende uiting, een
geoorloofde beperking van de in de Grondwet verankerde vrijheid van druk-
pers. De vrijheid van drukpers, ofruimer gezegd de vrijheid van menings-
uiting houdt halt voor belediging, opruiing en andere delicten. De regering
geeft te verstaan dat kritiek op opvattingen of gedragingen buiten het bereik
van de ontworpen strafbepalingen valt. Aan kritiek op opvattingen of
gedragingen wordt, zelfs als deze beledigend is, strafrechtelijk niets in de
weg gelegd."?

Hoewel de voorlopige verslagen aangeven dat een groot deel van het
parlement instemming betuigt met het wetsvoorstel, vragen vele leden van

210 Bijl. Hand. II 1969-1970,9724, Dr. 3, Bijl. Hand. II 1970-1971,9723 (R663) en Dr. 9724,
Dr. 22a.

323



Hoofdstuk 6

het parlement zich af of de regering niet over het hoofd ziet dat het Verdrag
onder omstandigheden direct op de rechtsverhouding tussen particulieren
van toepassing is. Zij vragen zich af of de verdragsartikelen niet gelezen
dienen te worden als een absoluut verbod van rassendiscriminatie zodat
ook discriminatie in de private sfeer als een vergrijp tegen de mensenrechten
moet worden beschouwd. Bovendien komt het enige leden voor, dat het
wetsontwerp af en toe te ver gaat omdat met name in verband met de vrije
meningsuiting meer nadelen dan voordelen zijn te verwachten. Naar
aanleiding van het verbod tot openbaarmaking van een beledigende of dis-
criminerende uiting vragen verscheidene leden zich af of er hier geen sprake
is van aantasting van de vrijheid van drukpers. Het feit dat nu elke
belediging van de in het wetsontwerp genoemde groepen zowel naar de
vorm als naar de inhoud stratbaar gesteld gaat worden, vinden enige leden
ongewenst met het oog op de vrije meningsuiting. Zij vinden dat onder
andere het feit dat de huidige artikelen 137c en 137d in 1934 duidelijk als
gelegenheidswetgeving zijn ingevoerd en toentertijd al vragen hebben
opgeroepen in verband met de vrije meningsuiting, argumenten opleveren
om uiterst voorzichting te zijn met nieuwe beledingsbepalingen.'"

Tijdens de algemene beraadslagingen in de Tweede Kamer is het Roethof
van de PvdA die het liefst de bestaande artikelen 137c en 137d gehandhaafd
ziet, onder andere omdat iedere uitbreiding van bepalingen inzake belediging
vragen oproept in verband met de vrijheid van meningsuiting. Toch vindt
de PvdA de uitbanning van allerlei vormen van rassendiscriminatie zo'n
belangrijke aangelegenheid dat zij voor het wetsontwerp zal stemmen.?"

De katholiek Mommersteeg zegt ervan overtuigd te zijn dat de regering
in de wetsvoorstellen de nodige voorzichtigheid heeft betracht ten aanzien
van de vrijheid van meningsuiting.i"

De antirevolutionair Boertien, die mede namens de CHU spreekt, zegt
de begrijpen dat er spanning is tussen aan de ene kant het strafbaar stellen
van beledigingen en aan de andere kant het recht van de vrije meningsuiting.
Zelfs in een wetstekst is deze spanning aanwezig. Boertien vraagt zich af
wat bijvoorbeeld een reehter moet doen ingeval een theoloog na een
bespreking over een secte de conclusie trekt dat deze zo zot is dat aIleen
geestelijk gestoorden er met vreugde lid van kunnen zijn.?" .

211 Bijl. Hand. II 1970-1971,9723 (R663) en 9724, nr. 22, Bijl. Hand. II 1968-1969, 9724,
nr.5.

212 Hand. II 1969-1970, p. 4333-4336.
213 Hand. II 1969-1970, p. 4338-4340.
214 Hand. II 1969-1970, p. 4342-4344.
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Voor de minister van Justitie Polak is de kernvraag tijdens de be-
raadslaging, de vraag of de voorstellen tot uitvoering van het Verdrag de
vrijheid van meningsuiting niet te veel beperken. Zelf vindt hij dit een zeer
belangrijke vraag, vooral omdat hij de vrijheid van meningsuiting besehouwt
als een van de belangrijkste grondreehten in een demoeratie waarin uit de
botsing van de meningen de waarheid of althans het eompromis, een voor
de grote meerderheid aanvaardbare opvatting, moet komen. De vrijheid
van meningsuiting is tevens een van de belangrijkste wapens tegen onreeht.
In Polaks visie wordt de vrijheid van meningsuiting door de voorstellen
niet meer beperkt dan nodig en aanvaardbaar is. Volgens hem zijn de nieuwe
bepalingen met het oog op deze vrijheid enger dan de oude. Onder de oude
bepalingen vallen immers alle zeer versehillende groepen terwijl met de
nieuwe bepalingen, om de vrijheid van meningsuiting zo min mogelijk te
beperken, alleen groepen die gekenmerkt worden door ras, geloof of
levensovertuiging besehermd worden. Bovendien zal men niet stratbaar
zijn, indien men deze groepen kwetst op andere punten dan ras, geloof of
levensovertuiging. Minister Polak vermijdt vervolgens het netelige probleem
van de derdenwerking van grondreehten en geeft Boertien te kennen, dat
het probleem dat hij heeft aangegeven aan het oordeel van de reehter moet
worden overgelaten.i"

Het Wetsontwerp tot uitvoering van het Internationaal Verdrag van New
York van 1966 wordt zonder hoofdelijke stemming op 2 september 1970
door de Tweede Kamer aangenomen.?"

In de Eerste Kamer is de PvdA' er Brongersma er niet van overtuigd
dat met het wetsvoorstel voorziehtig genoeg met de vrijheid van meningsui-
ting wordt omgesprongen. Hij staat dan ook afwijzend tegenover het
wetsontwerp waarvan hij de noodzaak niet inziet."?

De Gaay Fortman, spreker namens de ARP en de CHU, is het met de
stelling van regeringszijde in de memorie van antwoord eens dat het Verdrag
zich rieht tot de overheid en openbare instellingen en dat het zieh niet
bezighoudt met de werking met betrekking tot derden. Ook in de nieuw
voorgestelde beledigingsbepalingen kan De Gaay Fortman zieh geheel vinden
en hij zal uit volle overtuiging zijn steun geven aan het voorstel. 218

Minister Polak blijft bij zijn eerder weergegeven mening dat de regering
in haar voorstellen de vrijheid van meningsuiting niet meer aan banden

215 Hand. II 1969-1970, p. 4347-4350.
216 Hand. II 1969-1970, p. 4379.
217 Hand. I 1970-1971, p. 550, 551.
218 Hand. I 1970-1971, p. 552.
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heeft gelegd dan noodzakelijk is ter uitvoering van het Verdrag en dan
wenselijk is.2J9

Op verzoek van Brongersma wordt hoofdelijk over het wetsontwerp
gestemd. Met 44 tegen 21 stemmen neemt de Eerste Kamer het ontwerp
aan. Zowel de KVP, de CHU als de ARP stemmen voor het wetsont-
werp220dat in het Staatsblad verschijnt als de Wet van 18 februari 1971
tot uitvoering van het Internationaal Verdrag van New York van 7 maart
1966 inzake uitbanning van elke vorrn van rassendicriminatie.f"

Naar aanleiding van processen tegen demonstranten inzake het Vietnam-
beleid van de Verenigde Staten wordt op 8 april 1971 een wetsontwerp
betreffende strafbare belediging ingediend/" dat erop gericht is de
beperking van de vrijheid van meningsuiting voor politieke uitspraken van
burgers in het openbaar, onder bepaalde voorwaarden, op te heffen. Onder
andere door schrapping van artikel 117 van het Wetboek van Strafrecht
moet belediging van het hoofd of lid van de regering van een bevriende
staat, alleen ingeval van een officieel bezoek aan Nederland ambtshalve
vervolgbaar worden. Belediging van een vertegenwoordiger van een
bevriende staat blijft steeds ambtshalve vervolgbaar, ongeacht de plaats
waar in feite verbleven wordt (art. 118, lid 2). In artikel 119 van het
Wetboek van Strafrecht zal ook het verspreiden, openlijk tentoonstellen
of aanslaan van een geschrift waarvan de inhoud beledigend is voor het
hoofd of een lid van de regering van een bevriende staat, aIleen ambtshalve
vervolgbaar zijn in het geval van een officieel bezoek. Voorts wordt met
het wetsontwerp straffeloosheid van politieke kritiek binnen redelijke grenzen
beoogd. Artikel 266, tweede lid, van het Wetboek van Strafrecht bepaalt
hiertoe, dat gedragingen die ertoe strekken een oordeel te geven over de
behartiging van openbare belangen en die er niet op gericht zijn ook in
ander opzicht of zwaarder te grieven dan uit die strekking voortvloeit, niet
als eenvoudige belediging strafbaar zullen zijn. Tenslotte stelt de regering
tegemoetkomend aan de Tweede Kamer voor, de mogelijkheid van
ontheffing uit het actieve en pas sieve kiesrecht als bijkomende straf uit de
bij het wetsontwerp betrokken bepalingen te schrappen en laat zij de
mogelijkheid van voorlopige hechtenis uit het wetsontwerp vallen. In de
memorie van toelichting en in de memorie van antwoord geeft de regering
desgevraagd?" aan, dat zij de eenvoudige belediging niet uit het Wetboek

219 Hand. I 1970-1971, p. 555-559.
220 Hand. I 1970-1971, p. 620.
221 Stb. 1971,96.
222 Bijl. Hand. II 1970-1971,11249, nr. 1.
223 Bijl. Hand. II 1971-1972, 11249, nr. 5.
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van Strafrecht wenst te schrappen. Hoewel zij toegeeft dat hier geen
essentiele rechtsgoederen in het geding zijn, acht de regering het belangrijk
dat het strafrecht gebruikt wordt als sanctiemiddel bij niet-naleving van
elementaire beleefdheidsvormen in het maatschappelijk verkeer. Bij schrap-
ping van eenvoudige belediging is het volgens de regering niet ondenkbaar
dat de eigen richting bij belediging toeneemt en dat tevens een ongewenste
verruwing gaat plaats vinden van de politieke en maatschappelijke zeden.
De regering vindt echter wel dat vooral hier waar de vrijheid van menings-
uiting in het geding is voorzichtigheid geboden is bij het trekken van de
grenzen van het stratbare onrecht. Daarom voorziet het wetsontwerp dan
ook in de nodige inperking van de stratbaarheid. Binnen redelijke grenzen
is straffeloosheid van politieke kritiek verzekerd.?"

Omdat vanaf 1971 het wetsontwerp zijn actuele betekenis enigszins
verliest doordat vervolgingen van overtredingen van artikel 117 van het
Wetboek van Strafrecht sinds 1971 niet meer worden ingesteld, begint de
kamer pas op 1 februari 1978 met de algemene beraadslaging over het wets-
ontwerp. Kamerlid Roethof van de PvdA is van mening dat het probleem
met de bepalingen omtrent stratbare belediging is, dat aan de ene kant ander-
mans eer en goede naam niet lichtvaardig moet worden aangerand en aan
de andere kant het grondrecht van de vrije meningsuiting in het geding is.
De aanranding van de eer en goede naam moet ernstig genoeg zijn om een
ingrijpen tegen dit grondrecht te rechtvaardigen.?"

De VVD'er Geurtsen ziet het wetsontwerp vooral als een gelukkige
verbinding tussen een verlangen naar een vrijmoedige en openhartige wijze
van meningsuiting en de wens de goede omgangsvormen toch niet uit het
oog te verliezen.P'Kamerlid Wessel-Tuinstra is niet geheel gelukig met
het wetsontwerp. Zij vindt dat er met het wetsontwerp naast verruiming
van de vrijheid van meningsuiting sprake is van inperking van dit
grondrecht. Er worden tot nog toe niet stratbare categorieen opgevoerd
zoals leden van de regering van een bevriende staat. Met het oog op de
vrijheid van meningsuiting acht Wessel-Tuinstra dit begrip 'leden van de
regering van een bevriende staat' te ruim.?" Abma van de SGP vreest
met het wetsontwerp legalisering van verruwing in politieke zaken. Hij
vraagt om verdergaande maatregelen tegen belediging bij radio en televisie
en betreurt het wegvallen van de voorlopige hechtenis?" De CDA'er

224 Bijl. Hand. II 1970-1971, 11249, Dr. 3, Bijl. Hand. II 1975-1976, 11249, Dr. 6.
225 Hand. II 1977-1978, p. 633-636.
226 Hand. II 1977-1978, p. 636-639.
227 Hand. II 1977-1978, p. 641, 663.
228 Hand. II 1977-1978, p. 641, 642.
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Van Dam stelt in zijn betoog voorop dat het CDA achter het voorstel staat.
WeI werpt hij de vraag op of opzettelijke verstoring van vreedzame
betrekkingen met andere staten niet strafbaar gesteld moet worden. 229

De antirevolutionaire minister van Justitie De Ruiter geeft aan dat men
in een democratische staat met het beginsel van de vrije meningsuiting
voorop, bij het leveren van kritiek niet te veel aan banden moet worden
gelegd door strafbepalingen inzake eenvoudige belediging. Dit wordt pas
anders wanneer de belediging wordt geuit terwille van de belediging en
het geven van een oordeel over de behartiging van openbare belangen naar
de achtergrond verdwijnt. De Ruiter ziet niets in het strafbaar stellen van
opzettelijke verstoring van vreedzame betrekkingen:

,Stellig niet omdat ik de grondgedachte van deze suggestie verwerp, maar omdat
ik meen, dat de spanning tussen dit delict en het grondrecht van vrije
meningsuiting welhaast onoplosbaar wordt. .230

Indien verstoring van vreedzame betrekkingen als delict wordt beschouwd
zal een grote hoeveelheid beweringen daaronder kunnen vallen. Scherpe
politieke artikelen gericht tegen activiteiten van een bepaald land worden
in de strafrechtelijke sfeer gehaald en dit is uitermate ongunstig. Ten aanzien
van de verwijzing van Wessel-Tuinstra naar de vrijheid van meningsuiting
in verband met het begrip 'leden van de regering van een bevriende staat'
in de artikelen 118 en 119, merkt De Ruiter op dat als dit begrip niet in
de strafbepaling zou zijn opgenomen, het beledigen van leden van de
regering van een bevriende staat in elk geval onder de bepalingen van de
eenvoudige belediging zou vallen. Weliswaar is er dan geen sprake van
ambtshalve vervolging, maar volgens De Ruiter zou het op gespannen voet
staan met de vrijheid vanmeningsuiting natuurlijk in gelijke mate aanwezig
zijn. Als het eenmaal een belediging is, blijft het een belediging onder welk
hoofdstuk dan ook. Door de beledigingsbepalingen wordt overigens, volgens
hem, inderdaad de vrijheid van meningsuiting ingeperkt, maar door het
opnemen van het begrip 'leden van de regering van een bevriende staat'
in de artikelen 118 en 119 is dit niet meer het geval dan zonder opneming
van dit begrip.i"

Het wetsontwerp wordt zonder stemming door de Tweede Kamer
aangenomen.F"

229 Hand. II 1977-1978, p. 640, 663.
230 Hand. II 1977-1978, p. 658.
231 Hand. II 1977-1978, p. 657-669.
232 Hand. II 1977-1978, p. 711.
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In de Eerste Kamer worden geen beraadsiagingen gevoerd en wordt het
wetsontwerp eveneens zonder stemming aangenomen.!"

De christelijke afgevaardigden hebben geen moeite met de mening van de
regering dat het Verdrag ingeval van rassendicriminatie door individuele
burgers in de particuliere sfeer niet van toepassing is. Zij juichen de
bepalingen die de regering voorstelt am er voor te zorgen dat de bepalingen
van het Verdrag in onder andere het Wetboek van Strafrecht worden
neergeIegd en uitgewerkt, toe. Volgens hen is de hiermee gepaard gaande
beperking van de vrijheid van meningsuiting geheel gerechtvaardigd. Al
geeft bijvoorbeeid de antirevolutionair Boertien wel aan, dat het met de
voorgesteide bepalingen voor de rechter niet makkelijk zal zijn te bepalen
wat strafbaar is en wat aan de andere kant vrij gezegd zal mogen worden.
Ook met het wetsontwerp betreffende strafbare belediging dat in 1971 wordt
ingediend zijn de christelijke afgevaardigden het eens. WeI geeft Van Dam
van het CDA in overweging het opzettelijk verstoren van vreedzame betrek-
kingen met andere staten strafbaar te stellen en is Abma van de SGP van
mening dat bij radio en televisie verdergaande maatregelen genomen moeten
worden tegen belediging. De antirevolutionaire minister van Justitie De
Ruiter ziet met het wetsontwerp een verruiming van de vrijheid van me-
ningsuiting plaats vinden, met name ten aanzien van kritiek van politieke
en maatschappelijke aard. Daarentegen moet voor hem belediging ook in
een democratische staat strafbaar blijven indien niet het geven van een oor-
dee! over de behartiging van openbare belangen voorop staat, maar het uiten
van een belediging. Hij voelt niets voor een strafbepaling tegen het
opzettelijk verstoren van vreedzame betrekkingen vanwege de onoplosbare
spanning tussen dit delict en de vrije meningsuiting. De vrije meningsuiting
zou te veel beperkt kunnen gaan worden omdat zeer veel beweringen onder
de delictsomschrijving vallen.

233 Hand. I 1977-1978, p. 201.
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§ 10 De Grondwet van 1983234

Onder andere bij de grondwetswijziging van 1963, de vijfde partiele her-
ziening na de Tweede Wereldoorlog, blijkt dat in bet parlement steeds meer
beboefte gaat bestaan aan een algehele berziening van de Grondwet. 235

De minister van Binnenlandse Zaken Toxopeus, reageert hierop met bet
instellen bij zijn departement van een Afdeling Grondwetszaken, die de
opdracht krijgt na te gaan welke veranderingen in de Grondwet moeten
worden aangebracbt. Deze afdeling komt in 1966 met een 'Proeve van een
nieuwe grondwet'. Bij koninklijk besluit van 26 augustus 1967236 wordt
vervolgens door de regering een 'Staatscommissie van advies inzake de
Grondwet en Kieswet' ingesteId, die een grondwetsherziening moet
voorbereiden. Deze Staatscommissie (Commissie-Cals/Donner) komt in
baar tweede rapport in 1969 en in haar eindrapport in 1971 met voorstellen
tot een volledige berziening van de Grondwet. Ten aanzien van de vrijheid
van meningsuiting wil de Commissie in de Grondwet bet nu volgende artikel
8 in de Grondwet opnemen:

'1. Niemand heeft voorafgaand verlof nodig om door geschrift gedachten of
gevoelens te openbaren, of om inlichtingen te garen, te ontvangen en door
te geven, onverminderd ieders verantwoordelijkheid volgens de wet. Bij
ofkrachtens de wet kan het recht om inlichtingen te garen worden beperkt.

2. Ret verlenen van zendvergunningen voor radio en televisie wordt bij de
wet geregeld, met inachtneming van het belang van een geschakeerde
omroep. Er is geen voorafgaand toezicht op de uitzendingen.'

De regering betrekt de voorstellen van de Staatscommissie in de voorstellen
tot een partie Ie grondwetsherziening, maar neemt hierbij bet artikel van
de Staatscommissie op bet gebied van de vrijheid van meningsuiting niet
over. Zij stelt in wetsontwerp 11051, dat bepalingen inzake grondrecbten
bevat en op 27 november 1970 wordt ingediend, voor bet artikel met
betrekking tot de vrijheid van meningsuiting als voIgt te Iaten luiden:

'Niemand heeft voorafgaand verlof nodig om gedachten of gevoelens te open-
baren, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet. De wet stelt,

234 Zie onder andere: C.A.J.M. Kortmann, De grondwetsherzieningen van 1983 en 1987,
Deventer 1987, p. 83-89.

235 Naar een nieuwe Grondwet? De pariementaire geschiedenis van de Proeve van een nieuwe
Grondwet (1950-1967) I. 's-Gravenhage 1968. p. 111-142.

236 Stcrt. 1967. 170.
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met inachtneming van het eerste lid, regels omtrent een vergunningstelsel voor
radio en televisie.
De wet kan in het belang van de openbare orde het geven van openbare
vertoningen regelen en beperken. De wet kan voorts ter bescherming van
personenjonger dan 18 jaar het geven van vertoningen regelen en beperken.
De wet kan, anders dan op grond van de inhoud, het verspreiden van gedachten
of gevoelens regelen en beperken.'

In de memorie van toelichting geeft de regering aan dat zij met de Staats-
commissie van mening is, dat de bestaande beperking van het recht zonder
voorafgaand verlof gedachten of gevoelens te openbaren tot de drukpers,
niet meer in overeenstemming is met de realiteit van de huidige tijd. In
tegenstelling tot de Staatscommissie vindt de regering echter dat het
garingsrecht en de vrijheid van informatie niet louter als een aspect van
de vrije meningsuiting gezien mogen worden. Beide zaken vertonen een
nauwe samenhang met de wijze waarop de openbaarheid van het bestuur
wordt geregeld en het is denkbaar dat in dit kader een regeling in het leven
zal worden geroepen.i"

Op wetsontwerp 11051 voIgt geen voorlopig verslag, ook niet nadat
de termijn voor het uitbrengen van dit verslag is verlengd omdat de verdere
behandeling voor de dan op handen zijnde verkiezingen met goed mogelijk
wordt geacht. Op 30 oktober 1974 laat minister De Gaay Fortman de
Tweede Kamer weten dat het wetsontwerp door een nieuw vervangen zal
gaan worden.?" Dit nieuwe wetsontsontwerp (13872) wordt op 2 april
1976 ingediend. Ditmaal luidt het artikel met betrekking tot de vrijheid
van meningsuiting als voIgt:

'1. Niemand heeft voorafgaand verlof nodig om door de drukpers gedachten
of gevoelens de openbaren, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens
de wet.

2. De wet stelt regels omtrent radio en televisie. Er is geen voorafgaand
toezicht op de inhoud van een radio- of televisieuitzending.

3. Voor het openbaren van gedachten of gevoelens door andere dan in de
voorgaande leden genoemde middelen heeft niemand voorafgaand veri of
nodig wegens de inhoud daarvan, behoudens ieders verantwoordelijkheid
volgens de wet. De wet kan het geven van vertoningen toegankelijk voor
personen jonger dan zestien jaar regelen ter bescherming van de goede
zeden.

4. De voorgaande leden zijn niet van toepassing op het maken van handelsre-
cIame.'

237 Bijl. Hand. I 1970-1971, 11051, nr. 3.
238 Hand. II 1974-1975, p. 866.
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In de memorie van toelichting en in de memorie van antwoord zegt de rege-
ring, dat dit voorgestelde artikel beter is dan het artikel op dit punt in
wetsontwerp 11051. Het artikel in wetsontwerp 11051 zou een te ver gaande
beperkingsbevoegdheid inhouden en bijvoorbeeld verplichte filmkeuring
voor volwassenen niet uitsluiten. Het genoemde voorstel maakt verder
gaande beperkingen mogelijk dan het huidige artikel 7 van de Grondwet
toelaat. Bovendien meent de regering dat wetsontwerp 11051 strafbaarstel-
ling van allerlei uitingen ongrondwettig doet zijn, omdat het verspreiden
van gedachten of gevoelens niet op grond van de inhoud van die gedachten
of gevoelens mag worden beperkt. Met wetsontwerp 13872 verwerpt de
regering nog steeds de gedachte om de materie van het garen, ontvangen
en doorgeven van inlichtingen in de Grondwet op te nemen in het artikel
van de uitingsvrijheid. Het eerste lid van het huidige artikel 7 van de
Grondwet, wenst de regering in wetsontwerp 13872 te handhaven om de
noodzakelijke voorwaarden voor het behoud van de zogenaarnde versprei-
dingsjurisprudentie onaangetast te laten. De in het tweede lid voorgestelde
zelfstandige regeling met be trekking tot radio en televisie acht de regering
noodzakelijk aangezien de bestaande wettelijke situatie met betrekking tot
deze media niet met het huidige grondwettelijke regime van de drukpersvrij-
heid overeenkomt. Ingevolge de Telegraaf- en Telefoonwet van 1904 en
de Omroepwet is immers het uitzenden van radio- en televisieprograrnma' s
afhankelijk gesteld van een voorafgaand verI of en zijn aan dit verlof
voorwaarden verbonden die op de inhoud van de uitzending be trekking
hebben. Het nu voorgestelde tweede lid laat de wetgever een grote
beleidsvrijheid met betrekking tot radio en televisie, maar verbiedt evenwel
uitdrukkelijk preventieve censuur. Met het derde lid van het voorgestelde
artikel wil de regering de inhoud van uitingen anders dan door drukpers,
radio en televisie veilig stellen, terwijl het vierde lid beoogt de overheid
de mogelijkheid te bieden bepaalde vormen van reclame aan banden te
leggen. In de memorie van toelichting geeft de regering ten aanzien van
de grondrechten in het algemeen aan, dat zij tegenstander is van toetsing
van de formele wet aan de Grondwet en stelt zij dat algehele afwijzing van
horizontale werking van grondrechten evenals volledige aanvaarding van
deze werking ongewenst is. De regeriog vindt het de taak van de rechtspraak
om te bepalen waar precies horizontale werking moet worden aangenomen
en waar niet. Wat de vrijheid van meningsuiting van ambtenaren betreft
merkt de regering op dat thans de overtuiging is gegroeid dat de grondwette-
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lijke grondrechten voor een ieder gelden, ongeacht zijn verhouding tot de
overheid.?"

In het voorlopig verslag is te lezen dat leden van de KVP, de ARP en
de CHU pleiten voor de invoering van het toetsingsrecht van de wet aan
de Grondwet voorzover het de klassieke grondrechten betreft. Zij staan
voorts, in hun reactie op de uiteenzetting van de regering in de memorie
van toelichting van verschillende wijzen waarop de beperkingsbevoegdheden
in de Grondwet kunnen worden geregeld, minder afwijzend tegenover de
leer van de algemene beperkingen dan de regering zelf.""

Op 9 december begint de Tweede Kamer aan de mondelinge behandeling
van onder andere het wetsontwerp 13872. Kamerlid Van der Sanden van
de KVP wenst bij deze behandeling de voorgestelde wijzigingen te zien
in het licht van de vraag of de te bespreken wijzigingen mede dienstbaar
zijn aan die verbetering van de samenleving waardoor ook de individuele
mens, naar de levenstaak hem opgelegd door zijn Schepper, beter tot
ontplooiing zal kunnen komen. Tijdens de behandeling van het voorgestelde
artikel ten aanzien van de vrijheid van meningsuiting (artikel 1.7) stelt dit
kamerlid in een amendement voor het vierde lid van dit artikel te laten
vervallen."" Van der Sanden vindt het wat overtrokken om in de Grond-
wet een uitzondering te maken voor handelsreclame. Bovendien zal volgens
hem verwarring optreden bij het trekken van de grenzen tussen idee le
reclame, handelsreclame en tussenvormen daarvan. De KVP juicht overigens
wel de ongewijzigde handhaving van het bestaande artikel 7 van de
Grondwet in het eerste lid en het derde lid van het voorgestelde artikel toe.
Ten aanzien van het tweede lid geeft Van der Sanden in overweging door
redactiewijziging journalisten bij de radio en televisie in een gelijke positie
te brengen als de journalisten die door middel van de drukpers hun
gevoelens openbaren. Het tweede lid zou dan moe ten luiden:

'Niemand heeft voorafgaand verlof nodig om door radio of televisie gedachten
of gevoelens te openbaren, behoudens de verantwoordelijkheid volgens de wet,
en onverminderd de bevoegdheid tot het doen van uitzendingen, bij de wet te
onderwerpen aan een vergunningenstelsel. '242

239 Karnerstukken II 1975-1976, 13872, nr. 3 p. 32-38 en nr. 7 p. 26-32.
240 Karnerstukken II 1975-1976, 13872, nr. 6 p. 12,17.
241 Karnerstukken II 1976-1977, 13872, nr. 13.
242 Hand. II 1976-1977, p. 1990,2190,2191,2194,2195.
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Abma laat weten dat de SGP een voorstander is van het opnemen van
een preambule in de Grondwet waarin een orienteringsnorm voor het gehele
overheidsoptreden wordt vastgelegd. Er zou gewezen moeten worden op
de enige, ware en bovenmenselijke wet die in aIle tijden en omstandigheden
als richtsnoer blijft gelden. Abma is voorts teleurgesteld over het feit dat
met de grondwetswijziging de afschaffing van de fIlmkeuring constitutioneel
wordt gesanctioneerd. 243

Jongeling van het GPV deelt de bezwaren van de SGP en vraagt zich
vervolgens af of het geven van inlichtingen ook onder de bescherming van
artikel 1.7 valt. 244

Minister De Gaay Fortman van de ARP zegt in zijn betoog niets te zien
in de ideeen van Van der Sanden. Het door de KVP' er voorgestelde tweede
lid van artikel 1.7 gaat volgens De Gaay Fortman voorbij aan het karakter
van radio en televisie. De regeling die De Gaay Fortman wenst te treffen
geeft volgens hem daarentegen de mogelijkheid tot aanpassing aan het bij-
zondere karakter van radio en televisie. Radio en televisie zijn immers voor
de meeste mensen veel indringender media dan de drukpers. Ten aanzien
van de handelsreclame stelt De Gaay Fortman, dat deze niet een zodanige
uiting van gevoelens is dat die uitdrukkelijk door het grondrecht van de
vrijheid van meningsuiting zou behoren te worden gewaarborgd. Door het
agressieve karakter dat reclame kan hebben en door de indringendheid ervan
behoort men de mogelijkheid te hebben om op het punt van de handelsrecla-
me regels te stellen. Bij een ruime uitleg van het begrip openbaren van
gedachten of gevoelens zijn er weinig mogelijkheden om ongewenste vormen
van reclame aan beperkingen te onderwerpen. EIke vorm van voorafgaand
toezicht op een reclame-uitzending die gedachten of gevoelens inhoudt,
wordt dan uitgesloten. Repressief mogen beperkingen die de verspreiding
van het drukwerk betreffen uitsluitend bij de wet in formele zin worden
opgelegd en dit terwijl op een terrein als de volksgezondheid naar de mening
van de regering meer en meer behoefte gaat bestaan aan een ruime
bevoegdheid bepaalde vorrnen van reclame aan banden te leggen. Tevens
zou schrapping van de bepaling van de handelsreclame betekenen dat bij
een mime uitleg van het begrip inhoud van een radio- of televisie-uitzending,
voorafgaand toezicht op reclarne-uitzendingen op radio en televisie niet
langer zou zijn toegestaan. De bestaande regeJingen van voorafgaand toezicht
op de STER-uitzendingen zouden dan moeten verdwijnen. Bovenstaande
rechtvaardigt volgens de minister geheel de voorgestelde bepaling over de

243 Hand. II 1976-1977, p. 2191.
244 Hand. II 1976-1977, p. 2193, 2194.
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handelsreclame. Wat de vrijheid van meningsuiting van ambtenaren betreft
merkt De Gaay Fortman op dat de overtuiging is gegroeid dat grondrechten
voor een ieder gelden, ongeacht zijn verhouding tot de overheid. Dit sluit
volgens hem echter niet uit, dat ten aanzien van de ambtenaar in zijn eigen
verhouding tot de overheid meer beperkingen in de uitoefening van die
rechten kunnen worden gesteld dan ten aanzien van andere burgers. Deze
beperkingen zullen echter wel moeten worden aangebracht op grond van
een wet en niet door bijvoorbeeld een circulaire. De minister wenst een
wettelijke regeling die als norm weergeeft dat de ambtenaar zich dient te
onthouden van uitingen en gedragingen, waardoor de goede functionering
van het dienstonderdeeel, waarvan hij deel uitmaakt, wordt geschaad, of
de goede vervulling van zijn functie zou worden verstoord, dan wel de
indruk zou worden gewekt dat hij bij de uitoefening van zijn functie niet
de daarvoor noodzakelijke objectiviteit in acht neemt. Minister De Gaay
Fortman geeft Abma en Jongeling te kennen dat het in een land waar de
bevolking een pluriforme samenstelling heeft, ongewenst is een preambule
op te nemen die indien zij wordt aangenomen niet zal duiden op wat de
natie verenigt, maar op wat de natie verdeelt. Een tweede overweging om
geen preambule op te nemen is geweest dat de staat niet belijdt. Een
preambule zal altijd leiden tot een uiting van een levensovertuiging en dit
hoort in een staatsstuk dat het fundament is van de rechtsinstellingen van
de staat, volgens de minister, niet thuis. 245

De eerste drie leden van artikel 1.7 van het wetsontwerp worden uit-
eindelijk in eerste lezing door de Tweede Kamer aangenomen zonder stem-
ming. Het vierde lid wordt bij zitten en opstaan door de Tweede Kamer
aangenomen. Onder andere de leden van de CHU en KVP, met uitzondering
van drie KVP'ers, stemmen tegen dit vierde lid.246

In het voorlopig verslag van de vaste commissie voor algemene zaken
en huis der Koningin, dat is vastgesteld op 15 maart 1977, uiten leden van
de VVD hun twijfels omtrent de opvatting van de regering dat feitelijke
mededelingen of inlichtingen niet vallen onder gedachten en gevoelens.
Deze leden vragen zich af of dit standpunt niet in strijd is met artikel 10,
eerste lid, van het Europese Verdrag tot bescherming van de rechten van
de mens en de fundamentele vrijheden, waar onder vrijheid van meningsui-
ting ook vallen de vrijheid een mening te koesteren en de vrijheid om inlich-
tingen of denkbeelden te ontvangen of door te geven zonder inmenging
van overheidswege. Bij leden van het CDA en leden van de VVD in de

245 Hand. II 1976-1977. p. 730. 2115-2117. 2145. 2195-2197.
246 Hand. II 1976-1977. p. 2427.
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Eerste Kamer bestaat ongerustheid over artikell.7, vierde lid. Zij vinden
het niet juist, dat door dit voorgestelde vierde lid de mogelijkheid ontstaat
door wetgeving handelsreclame in alle media en voor ieder produkt te ver-
bieden of aan voorwaarden te onderwerpen. Zij vragen zich af of dit wel
kan aangezien de essentie van artikel 1.7 juist het vastleggen van het
grondrecht van de vrijheid van meningsuiting is. Door de toevoeging van
het vierde lid zal volgens deze leden strijd ontstaan met artikel 10 van het
Verdrag van Rome, waar een algemene vrijheid van meningsuiting wordt
geformuleerd met enige uitzonderingen daarop bijvoorbeeld ten aanzien
van de bescherming van de volksgezondheid.i"

De regering laat in de memorie van antwoord weten dat de regering
wel vindt dat in het algemeen ook het openbaren van feitelijke mededelingen
of inlichtingen onder het begrip 'openbaren van gedachten of gevoelens'
valt. Er zijn volgens de regering echter gevallen denkbaar waarin het geven
van inlichtingen zozeer buiten de sfeer van het artikel is gelegen dat toepas-
sing van het artikel oneigenlijk zou aandoen. De regering denkt hierbij aan
de vermelding van de samenstelling van een produkt op een verpakking.
Deze zienswijze acht de regering niet in strijd met artikel 10 van het Eropese
Verdrag. Ret voorgestelde artikel 1.7, eerste lid, (als artikel 7 van de
Grondwet nimrner in strijd met het Verdrag geoordeeld door de ver-
schillende instanties die met de uitleg en toepassing van het Verdrag zijn
belast) laat de werking van artikel 10 van het Verdrag binnen de Neder-
landse rechtsorde onaangetast. De ongerustheid van CDA- en VVD-leden
met betrekking tot artikel 1.7, vierde lid, noemt de regering ongegrond.
Ret huidige artikel 7 van de Grondwet is beperkt tot de drukpers en toch
heeft dit niet geleid tot ongerustheid voor een zodanig optreden van de
overheid, dat bijvoorbeeld ten aanzien van reclame door radio en televisie
of door andere middelen elk restant van vrijheid tot een gunst van de
overheid zou worden. Overigens vraagtde regering zich af of handelsrecla-
me onder de werking van het huidige artikel valt. Allerlei aanwijsbare
gevallen van verboden of beperking en voor het maken van reclame zouden
aannemelijk maken dat dit niet het geval is. Ret vierde lid van artikel 1.7
beoogt de onzekerheid op dit punt weg te nemen. Voorts wijst de regering
er in de memorie van antwoord nogmaals op dat bij een ruime uitleg van
het begrip inhoud van een radio- of televisie-uitzending, voorafgaand
toezicht door de STER op reclame-uitzendingen voor radio en televisie niet
zou zijn toegestaan zonder artikel 1.7, vierde lid. De regering acht het
vierde lid niet in strijd met artikell 0 van het Verdrag van Rome. Ret maken

247 Kamerstukken 11976-1977, 13872, nr. 55a, p. 21-23.
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van handelsreclame wordt immers niet verboden. Een verbod tot het maken
van handelsreclame kan pas door wettelijke maatregelen plaatsvinden en
deze maatregelen dienen uiteraard de toets van het verdragsartikel en met
name van de beperkingsbepalingen te doorstaan.?"

De uiteenzetting van de regering in de memorie van antwoord neemt
de ongerustheid met betrekking tot artikel 1.7, vierde lid, geenszins weg.
Teijssen van het CDA brengt tijdens de beraadslagingen in de Eerste Kamer
naar voren dat de mogelijkheid ontstaat dat op alle reclame preventieve
eensuur wordt uitgeoefend. Het CDA blijft erbij dat de reehtsorde en de
reehtszekerheid het meest gediend zijn met een regeling van deze materie
in de sfeer van wetgeving en niet met een grondwetsbepaling op dit
punt. 249

De VVD' er Vmite besluit zelfs met enkele partijgenoten tegen het wets-
ontwerp te stemmen vanwege artikel 1.7, vierde lid. Hij zegt dat deze
bepaling de mogelijkheid opent van willekeurige inbreuk op de vrijheid
van meningsuiting en voegt hieraan toe dat niemand weet wat handels-
reclame is. 250

Van der Jagt van het GPV laat zich niet uit over artikell. 7, vierde lid.
WeI ijvert hij in zijn betoog, evenals de SGP'er Abma en de GPV'er
Jongeling in de Tweede Kamer, voor een preambule in de Grondwet waarin
de overheid en burgers wordt gewezen op een publiek nationaal doel en
richting waarin ooze samenieving zich dient te ontwikkelen. Ook in een
pluriforme samenleving moet een ehristelijke partij vol gens hem proberen
in de wetgeving zoveel mogelijk de erkenning dat yolk en overheid Gods
opdraehten hebben te vervullen, tot stand te brengen.?"

Nadat de minister van Binnenlandse Zaken, inmiddels Wiegel, en de
regeringseommissaris voor de grondwetsherziening Simons onder andere
de argumenten die de regering hanteert ten gunste van artikel 1.7, vierde
lid, hebben herhaald.f? wordt het wetsontwerp met 62 tegen 6 stemmen
door de Eerste Kamer in eerste lezing aangenomen.i"

De behandeling van het Wetsontwerp strekkende tot verandering in de
Grondwet van bepalingen inzake grondreehten in tweede lezing (16905),
brengt weinig nieuwe geziehtspunten aan het lieht. Leden van het CDA
stellen eehter wel in het voorlopig versIag van de Tweede Kamer nadrukke-

248 Karnerstukken 11976-1977,13872, nr.55b p.37-43.
249 Hand. I 1978-1979, p. 1106-1110.
250 Hand. I 1978-1979, p. 1113-1117, 1205.
251 Hand. I 1978-1979, p. 1118.
252 Hand. I 1978-1979, p. 1151-1165, 1199-1202.
253 Hand. I 1978-1979, p. 1205.
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lijker dan voorheen dat zij voor het opnemen van een artikel conform artikel
10, eerste lid, van de Europese Conventie in de Grondwet zijn. Zij wensen
in artikel 1.7 vast te leggen de vrijheid om inlichtingen of denkbeelden te
ontvangen of door te geven, zonder overheidsinmenging en ongeacht
grenzen.r"

Inde Nota naar aanleidingvan het verslag zet de regering uiteen waarom
zij niets voor opneming van een recht met betrekking tot het garen,
ontvangen en doorgeven van inlichtingen voelt. Volgens de regering ligt
enerzijds dit recht voor een belangrijk deel in het voorgestelde artikel 1.7
besloten en past anderzijds een algemene bepaling niet in het precies
uitgewerkte geheel van voorschriften in artikel 1.7. Een in een dergelijke
algemene bepaling op te nemen ruime beperkingsbevoegdheid zou atbreuk
doen aan de garanties die de thans voorgestelde leden van dat artikel bie-
den.255

Nadat ditmaal minister Van Thijn het wetsontwerp verdedigd heeft,
neemt de Tweede Kamer het voorstel zonder stemming aan.?"

In de Eerste Kamer wordt wetsontwerp 16905 met 66 tegen 4 stemmen
aangenomen. Vier leden van de VVD vinden de uitzondering op de
drukpersvrijheid voor handelsreclame onverteerbaar en zij stemmen
dientengevolge tegen het gehele wetsontwerp 16905.257In het Staatsblad
verschijnt het wetsontwerp als de Wet van 19 januari 1983, houdende
verandering in de Grondwet van bepalingen inzake grondrechten.t"

De CDA-Ieden (in eerste instantie eigenlijk ARP-, CHU- en KVP-Ieden)
tonen zich tijdens de behandeling van de grondwetswijziging van 1983
voorstanders van het toetsingsrecht van de wet aan de Grondwet en staan
niet afkerig tegenover de leer van de algemene beperkingen. Bovendien
zijn zij, in tegenstelling tot minister De Gaay Fortman (ARP), met
betrekking tot artikel 1.7 van de Grondwet voor het opnemen van de vrijheid
om inlichtingen of denkbeelden te ontvangen of door te geven zonder
overheidsinmenging en ongeacht grenzen (conform artikel 10 van het
Europese Verdrag). De meeste CDA-Ieden voelen er niets voor de
handelsreclame uit te sluiten van de uitingen die door artikel1. 7 beschermd
worden. Van der Sanden verwacht dat het niet altijd makkelijk zal zijn
handelsreclame te onderscheiden van bijvoorbeeld ideele reclame. De

254 Kamerstukken II 1981-1982, 16905-16938, nr. 4 p. 10.
255 Kamerstukken II 1981-1982, 16905-16938, nr. 5 p. 13-15.
256 Hand. II 1981-1982, p. 319.
257 Hand. I 1981-1982, p. 442, 443.
258 Stb. 1983, 19.
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toevoeging van het vierde lid aan artikel 1.7 kan daarenboven volgens CDA-
leden zelfs in strijd worden genoemd met artikel 10 van het Verdrag van
Rome omdat in dit artikel een algemene vrijheid van meningsuiting wordt
geformuleerd. De Leden van de SGP en van het GPV hebben weinig op-
merkingen gemaakt over de wijzigingen van de bepalingen inzake de uitings-
vrijheid. Zij betreuren dat de Grondwet filmkeuring voor volwassenen uit-
sluit en ijveren voor een preambule in de Grondwet waarin een nationaal
doel wordt geformuleerd en waarin wordt aangegeven in welke riehting
onze samenleving zich moet ontwikkelen.

§ 11 Conclusie

Hetgeen in deze paragraaf besproken moet worden, namelijk het verband
tussen de programma's van de ehristelijke partijen en de opmerkingen die
hun vertegenwoordigers in het parlement over de vrijheid van meningsuiting
maken in verband met versehillende onderwerpen die in dit hoofdstuk over
de periode 1945-1983 aan de orde komen, levert wat de perszuivering
aangaat problemen op. In het program van aetie van de ARP (1946) en
het urgentieprogram van de KVP (1945) zijn geen bepalingen te vinden
die reehtstreeks betrekking hebben op de perszuivering. Bij de CHU ligt
dit enigszins anders. De CH-Ieden in de Eerste Kamer stemmen in 1947
tegenhet wetsvoorstel inzake perszuivering (Noodvoorziening Perswezen)
onder andere met het oog op de drukpersvrijheid. Deze zorg voor de
drukpersvrijheid is terug te vinden in het urgentieprogram van de CHU
(1945); als urgent punt wordt in dit program onder andere handhaving van
de drukpersvrijheid genoemd.

De wens die de KVP- fraetie in de Tweede Kamer bij de totstandkoming
van de Grondwet van 1948 naar voren brengt, is zonder twijfel terug te
voeren tot het Algemeen Staatkundig Program van de KVP. Het voorstel
een preambule in de Grondwet op te nemen om de demoeratie tegen
ondermijning te beschermen, sluit nauw aan bij de in het program genoemde
primaire taak van de overheid tot instandhouding van de rechtsorde en
beveiliging van de staatsorde. De KVP-Ieden willen in 1948 ter bescherming
van de bestuurs- en rechtsorde onder andere uitlatingen gericht op aantasing
van deze bestuurs- en rechtsorde (hetgeen wil zeggen bepaalde uitlatingen
van de eommunisten) in een inleidend artikel in de Grondwet strijdig noemen
met het algemeen belang en de openbare orde. Zij wensen in de Grondwet
bepaalde uitlatingen van geestelijke stromingen die zieh tegen de natuurlijke
grondslagen van de samenleving of het bestaan van de staat als zodanig
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keren, onmogelijk te maken. Een bijzondere wet moet het in het artikel
7 omschreven recht beperken en ontzetting van verkiesbaarheid voor
verschillende vertegenwoordigende lichamen mogeJijk maken ter bescher-
ming van de bestuurs- en rechtsorde. Overigens uit de KVP na de mislukte
poging in 1948 zich in de verkiezingsprogramma' s voor 1952, 1956 en
1956-1964 eveneens voor het openen van de mogelijkheid tot het weren
van revolutionaire volksvertegenwoordigers ter bestrijding van het commu-
nisme. De CHU laat ten aanzien van deze materie weten dat hoewel het
voorstel van de KVP begrijpelijk is, aantasting van de democratische
staatsorde, waarvan handhaving in het urgentieprogram van 1945 als urgent
punt wordt vermeld, bestreden moeten worden met de bestaande machtsmid-
delen. De leden van de ARP en SGP in de Tweede Kamer gaan niet in
op het KVP-voorstel. -

Ten aanzien van de overheidsbemoeienis in de ornroep vinden we in
de programs van de christelijke partijen veelal algemene bepalingen die
betrekking hebben op cultuuruitingen en de beperking ervan. Het blijkt
dat daar waar de christelijke afgevaardigden in het parlement instemmen
met de opvatting van de regering, dat de overheidsbemoeienis voortvloeit
uit het feit dat de overheid gelden verschaft voor uitzending en verantwoor-
delijk is voor de toebedeling van de zendtijd en dat voorts deze overheidsbe-
moeienis verband houdt met de algemeen culturele verantwoordelijkheid
van de overheid en met de algemene plicht van de overheid tot bescherming
van de veiligheid van de staat, de openbare orde en de goede zeden, zij
vooral wat betreft de algemene plicht die de overheid wordt toegedicht
aansluiten bij de programs. Over de mate waarin overheidsbemoeienis in
de ornroep moet worden toegelaten, wordt in de programs van de christelijke
partijen niet echt veel weergegeven. In het parlement zijn de christelijke
afgevaardigden zo nu en dan verdeeld als over de mate van overheidsbe-
moeienis uitspraken moeten worden gedaan. In de kwestie-Bidault komen
zij tot zowel afwijzing als toejuiching van de handelwijze van de regering.
Een aantal katholieken is met de antirevolutionairen de mening toegedaan
dat de regering handelt in strijd met het Verdrag van Rome en het
Televisiebesluit 1956, een besluit dat volgens hen geen preventieve
maatregelen, zoals door de regering genomen, kent. Andere katholieken
in de Tweede Kamer zijn, evenals de christelijk-historischen, van mening
dat de overheid gerechtigd is op grond van het Televisiebesluit ten aanzien
van een uitzending die gevaar oplevert voor de veiligheid van de staat, de
openbare orde en de goede zeden, min of meer preventieve controle uit
te oefenen. De christelijk-historischen vinden dat de vrijheid van meningsui-
ting haar grenzen kent en dat het Televisiebesluit 1956 preventieve maatrege-
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len kent die een uitzending van een programma kunnen verhinderen.
Vervolgens zijn in 1967 de ehristelijke afgevaardigden het onderling oneens
over de mate van overheidsbemoeienis in verband met artikel 22 van de
Omroepwet (publikatieverbod van programmagegevens). Versehillende
afgevaardigden van ARP, CHU en KVP wijzen met het oog op de
persvrijheid artikel 22 af. In 1978 heerst er bovendien binnen het CDA
verdeeldheid over de vraag of de bepaling dat de uitzendingen niets mogen
bevatten dat gevaar oplevert voor de veiligheid van de staat, de openbare
orde of de goede zeden (artikell 0, tweede lid, Omroepwet) moet vervallen,
een vraag die het CDA gezien ieders persoonlijke verantwoordelijkheid
tenslotte bevestigend beantwoordt. Op deze vraag reageren ARP, CHU
en KVP eerder, in 1973, niet geheel afwijzend, maar uiteindelijk beantwoor-
den zij deze toeh met een amendement waarmee artikel33, vierde lid, van
de Omroepwet, een artikel waarin de minister de bevoegdheid wordt
toegekend toewijzing van zendtijd in te trekken indien de voortduring ervan
gevaar oplevert voor de veiligheid van de staat, de openbare orde of de
goede zeden, behouden blijft. Ten aanzien van reclame in radio en televisie
en commerciele televisie geven enige partijprogramma' s iets meer aan over
de mate waarin overheidsbemoeienis gewenst en toegestaan is. Geheel in
de lijn van het program van aetie van de ARP van 1963 dat commerciele
televisie afwijst en aangeeft dat het radio- en televisiebestel moet berusten
op in het volksleven gewortelde organisaties, verwerpen de antirevolutionai-
ren in 1963 in de Tweede Kamer commerciele televisie. Zij doen hierbij
in de kamer een beroep op de eommunieatievrijheid die in artikel 10 van
het Verdrag van Rome te vinden is en geven bovendien aan dat volgens
hen artikell 0 de vrijheid van meningsuiting besehermt en niet handelt over
de vraag aan wie.zendmachtiging wordt verleend. Ten aanzien van reclame
op radio en televisie bevatten de programs van de ARP geen bepalingen.
In het parlement zijn de antirevolutionairen het in 1967 eens met de wijze
waarop in de Omroepwet reclame in radio en televisie wordt gerealiseerd.
De programs van de ehristelijk-historisehen, die in het parlement instemmen
met reclame in radio en televisie en verdeeld zijn met be trekking tot
commerciele televisie, bevatten geen bepalingen die reclame op radio en
televisie of commerciele televisie aangaan. In het Werkprogram van de
KVP voor 1963 daarentegen vinden we ten aanzien van reclame in radio
en televisie opmerkingen die ook de katholieke Tweede-Kamerleden naar
voren brengen, namelijk dat deze reclame aanvaardbaar is mits afdoende
garanties aanwezig zijn dat deze reclame geen invloed uitoefent op de
samenstelling en het peil van de programma's, de reclameboodsehappen
voldoen aan verantwoorde ethische normen en het wezenlijke van het
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omroepbestel niet wordt aangetast. In de programs van de KVP is overigens
niets te vinden met betrekking tot commerciele televisie; de katholieken
in de Tweede Kamer zijn hierover verdeeld. De SGP, die in 1963 geen
voorstander is van de televisie omdat hetgeen wordt uitgezonden de toets
van Gods wet niet kan doorstaan, en het GPV dringen in het parlement
aan op handhaving van overheidsbemoeienis in de omroep (tot 1978 onder
andere inartikellO, tweede lid, enartike133, vierde lid, vande Omroepwet
te vinden) als het gaat om de veiligheid van de staat, de openbare orde of
goede zeden. Zij wensen hierbij vooral dat de overheid optreedt tegen
godslasterlijke en gezagsondermijnende uitzendingen; dat de overheid vooral
toezicht houdt op zaken betreffende de goede zeden. Deze houding van
de SGP en het GPV hangt nauw samen met hetgeen in hun partijprograms
met betrekking tot cultuuruitingen wordt opgemerkt. In 'Staatkundig
Gereformeerde visie op aktuele beleidsvragen' (1971), in het programma
van 1977 en in het programma voor 1981-1985 roept de SGP op tot het
optreden van overheidswege tegen godslasterlijke en zedenkwetsende
uitzendingen. Het GPV geeft inhet 'Nederlands Manifest' (1966) te kennen
dat keuring van televisieprogramma's nodig is en ijvert in 'Balans van
Nederland' (1971) voor toepassing van de sancties kraehtens de Omroepwet
op uitzendingen die gevaar opleveren voor de veiligheid van de staat, de
openbare orde of de goede zeden.

Van de christelijke afgevaardigden in de Tweede Kamer komen in de
peri ode 1945-1983 de antirevolutionairen nog het meest op voor de vrijheid
van meningsuiting binnen de krijgsmacht. In 1946 is het de antirevolutionair
De Wilde die de minister vraagt of het verbod om in een militaire werk-
plaats door het tekenen van een lijst in te stemmen met het anti- Linggadjati-
comite niet in strijd is met de vrijheid van meningsuiting en in 1971 zijn
het de antirevolutionairen die met de katholieken instemmen met een motie
van de PPR waarin wordt opgekomen voor de vrijheid van meningsuiting
binnen de krijgsmacht, door te stellen dat met betrekking tot de grondrechten
in de krijgsmacht in beginsel niet (hetgeen wil zeggen niet strikt dan
noodzakelijk) afgeweken behoort te worden van hetgeen geldt voor iedere
Nederlandse staatsburger. Ook met betrekking tot de programs van de
christelijke partijen is het de ARP die in het program van aetie voor 1971-
1975 iets wenst op te merken over de vrijheid van meningsuiting binnen
de krijgsmacht. In dit program stelt de ARP dat ook binnen de krijgsmaeht
de mens als medemens met een eigen individualiteit gezien moet worden
en dat ook in de strijdkrachten de mens zijn eigenschappen en kwaliteiten
volledig moet kunnen ontplooien. De ARP meent vervolgens dat onderzocht
moet worden binnen welke grenzen politieke vorming en diseussie binnen
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de strijdkrachten zijn toegestaan, hiennee aangevend dat enige politieke
discussie binnen de strijdkrachten mogelijk moet zijn. De KVP kent geen
bepalingen in de programs die de vrijheid van meningsuiting van militairen
betreffen en de CHU, die in 1971 in de kamer wijst op de te bestrijden
mogelijkheid om de krijgsmacht te gebruiken om een gehele maatschap-
pijomwenteling te bewerkstelligen, kent deze bepalingen evenrnin. De
stelling van de regering in 1972 dat militaire gedragsregels die de
uitoefening van de grondrechten beperken in de formele wet moeten worden
opgenomen, en de stelling dat ten aanzien van militairen een beperking
van de uitoefening van de vrijheid van meningsuiting mag worden opgelegd
zolang deze beperking maar een verbod oplevert dat in verband staat met
de bijzondere rechtsverhouding en geen algemeen verbod, kan evenwel
de goedkeuring van zowel kamerleden van de ARP als kamerleden van
de KVP en de CHU wegdragen. Als CDA komen deze drie partijen
bovendien in 1981 in het verkiezingsprogram tot de vennelding dat interne
regelingen binnen de krijgsmacht en de rechtspositie van militairen en
dergelijke slechts af mogen wijken van datgene wat in de rest van de
maatschappij gebruikelijk is, voor zover het belang van de dienst dit vereist.

Hoewel de SGP en het GPV vrijwel geheel instemmen met hetgeen
de regering in 1972 ten aanzien van de vrijheid van meningsuiting van mil i-
tairen naar voren brengt, doen zij dit vanuit een andere zienswijze dan ARP
en KVP. Het GPV geeft in de Tweede Kamer aan dat meningsuiting van
herrieschoppers en ondermijners van de leiding gewoon moet worden aange-
pakt zonder dat van beperking van de vrijheid van meningsuiting moet wor-
den gesproken. De SGP vindt dat de vrijheid van meningsuiting in militaire
dienst aan meer beperkingen moet zijn onderworpen dan in de burgermaat-
schappij. De programs van het GPV van 1963, 1966 en 1971 geven
voldoende aanleiding voor de houding van de afgevaardigden van deze partij
in de Tweede Kamer. Ten aanzien van de krijgsmacht bepalen de programs
dat het GPV veel moeite heeft met verspreiding van gezagsondermijnende,
volksondermijnende propaganda en met ondermijnende propaganda van
bepaalde politieke partijen en organisaties. De SGP, die in 1971 in een
program de nadruk legt op het weren van het vloeken bij de krijgsmacht,
komt in 1977 met een bepaling in het program die nauw aansluit op de visie
die in 1971 door deze partij in de kamer wordt verwoord. Deze bepaling
stelt dat er niet aIleen gewaakt moet worden tegen het vloeken in de
krijgsmacht maar dat er eveneens tegen gewaakt moet worden dat militairen
in gedrag, woord of kleding de krijgsmacht te schande maken.

Wat betreft de vrijheid van meningsuiting van ambtenaren bevatten de
programs van de ARP, de CHU, de SGP, het GPV en het CDA geen
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bepalingen. De KVP heeft in de verkiezingsprogram voor 1956 en het
werkprogram voor 1956-1964 als werkpunt bij het departement van
Binnenlandse Zaken opgenomen de politieke vrijheid voor de ambtenaar,
voor zover zijn deelneming aan de publieke dienst zieh hier niet dwingend
tegen verzet. In de jaren vijftig en zestig vindt er geen uitgebreide
gedaehtenwisseling in het parlement plaats over de vrijheid van meningsui-
ting van ambtenaren. Maar de opvattingen die de KVP en tevens de ARP
en de CHU in 1973/1974 in hetparlement met betrekking tot de betreffende
vrijheid bezigen, leveren overeenkomsten op met dit werkpunt van de KVP,
ervan uitgaand dat onder politieke vrijheid van de ambtenaren ook begrepen
mag worden de vrijheid voor de ambtenaar politi eke meningen te uiten.
Zij gaan er in 197311974 immers van uit dat aIleen die beperkingen van
de vrijheid van meningsuiting van de ambtenaar zijn toegestaan die
voortvloeien uit de algemene eis van loyaliteit die met het oog op het goed
funetioneren van een werkverband aan de leden daarvan moeten worden
gesteld ten opzichte van het door dat verband gevoerde beleid. Deze drie
partijen seharen zieh hiermee aehter de antirevolutionaire minister De Gaay
Fortman, die zegt geheel in de lijn van De Savornin Lohman in 1887 een
zo ruim mogelijk gebruik van de grondreehten voor de ambtenaar voor
te staan, maar tevens beperkingen van bijvoorbeeld de vrijheid van
meningsuiting van ambtenaren, die hij in de toekomst in de wet vastgelegd
wil zien en waarvan de nog niet bestaande beperkingen bij de formele wet
ingevoerd moeten worden, uit de situatie van de ambtenaar geboren
beperkingen noemt. Hierbij wenst hij evenwel dat iedere beperking zo
restrietief mogelijk wordt uitgelegd.

Voor de afwijzing in 1974/1975 van afsehaffmg van filmkeuring voor
volwassenen door antirevolutionairen, ehristelijk-historisehen en katholieken
in Tweede en Eerste Kamer vanuit de zienswijze dat de overheid bij aILe
arbeid (en dus ook wat de film betreft) relaties moet leggen met de
normatiek van het Evangelie, zijn aanknopingspunten te vinden in de
programs van ARP, CHU en KVP. Allereerst zijn daar de algemene
bepalingen in programs die handelen over de roeping van de overheid als
Gods dienares onder andere in verband met de goede zeden en de openbare
orde (artike15 Algemeen Staatkundig Program van de ARP (1961), artikel
IlIa en artikel VI van het Beginselprogram van de CHU (1970), Algemeen
Staakundig Program van de KVP (1952». Daarenboven vermeldt de ARP
in het program van aetie voor 1971-1975 dat wat deze partij betreft,
aanvaard wordt dat de kunstenaar een brede marge van vrijheid nodig heeft,
maar dat de overheid niet aIleen met de erkenning van deze vrijheid te
maken heeft maar tevens aan de menselijke en maatsehappelijke waarden
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in het licht van het Evangelie gebonden is. Het Werkprogram van de KVP
bevat in 1963 bovendien de bepaling dat voor bevordering van een gezond
filmleven onder andere het huidige keuringsstelsel ter bescherming van de
christelijke waarden gewenst is. Ondanks bovenstaande bepaIingen zijn er
in het parlement ook antirevolutionairen, christelijk-bistorischen en
katholieken die voor afschaffmg van filmkeuring voor volwasssenen stem-
men. Zij zien weI gevaren van de afschaffing voor de geestelijke volksge-
zondheid maar stemmen er toch mee in, onder andere omdat zij niet inzien
dat voor filmuitingen voor volwassenen meer overheidstoezicht mag gelden
dan voor uitingen via andere massamedia. Deze instemming met afschaffing
van de betreffende filmkeuring kunnen we aIleen wat de ARP betreft terug-
voeren naar een program. Het program van actie voor 1971-1975 bevat
namelijk, naast bovengenoemde bepaling op basis waarvan behoud van
filmkeuring eventueel verdedigd kan worden, duidelijk een op de filmkeu-
ring toegespitste bepaling waarin, in het licht van de eigen verantwoordelijk-
heid, afschaffmg van de filmkeuring van overheidswege gewenst wordt.
De SGP en het GPV zijn zonder meer tegen afschaffing van filmkeuring
voor volwassenen. De staatkundig-gereformeerden in het parlement merken
ten aanzien van het begrip vrijheid op dat zij instemmen met een vrijheid
in afhankelijkheid niet slechts van de ander maar ook van de Ander. De
staatkundig-gereformeerden zien het gehele bioscoopwezen als in strijd met
Schrift en belijdenis en vinden dat de overheid de ongebondenheid op
geestelijk terrein moet beteugelen. Deze zienswijze voert ons niet aleen
naar artikel 4 van het program van 1918 waarin staat dat de overheid moet
waken voor openbare zedelijkheid op wegen en in publieke gebouwen, maar
tevens naar de 'Staatkundig Gereformeerde visie op aktuele beleidsvragen'
(1971) waarin het evenminjuist wordt gevonden aan de communicatiemidde-
len de grootst mogelijke vrijheid te laten. De overheid moet op het terrein
van de zedelijkheidswetgeving een hogere wet erkennen en zich niet laten
leiden door wat een zo breed mogelijke opinie wensbaar en aanvaardbaar
vindt. Het GPV zegt in het parlement hartgrondig afschaffing van de
filmkeuring voor volwassenen te verwerpen. De overheid heeft volgens
het GPV de taak door wetten de ongebondenheid van de mensen te
bedwingen ook op het gebied van de film. In 1971 heeft het GPV in 'Balans
van Nederland' eveneens aangegeven dat de regering het geestelijk verval-
en verrottingsproces moet helpen keren door krachtige handhaving van het
gezag en van de openbare christelijke zede en onder andere door het toezicht
op openbare films en toneelvoorstellingen eerder te verscherpen dan af te
breken.
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Met de wetten die in 1970 en in 1978 tot stand komen met betrekking
tot strafbare belediging en waarmee zowel verruiming als beperking van
de vrijheid van meningsuiting plaats vindt, hebben de christelijke afgevaar-
digden niet echt vee I moeite. WeI wijzen de ARP en CHU in 1970 op de
spanning die bestaat tussen strafbaar stellen van beledigingen aan de ene
kant en de vrijheid van meningsuiting aan de andere kant; vraagt het CDA
in 1978 de aandacht voor de vraag of opzettelijke verstoring van vreedzame
.betrekkingen met andere staten niet strafbaar gesteid moet worden (een
vraag die de antirevolutionaire minister ontkennend beantwoordt omdat
hij de spanning tussen dit delict en het grondrecht van vrijheid van me-
ningsuiting onoplosbaar vindt) en vreest de SGP in 1978 met het wetsont-
werp legalisering van verruwing in politieke zaken en vraagt deze partij
verdergaande maatregelen tegen belediging bij radio en televisie. Leggen
we deze houding van de christelijke afgevaardigden in het pariement naast
de partijprogramma' s dan moet geconstateerd worden dat de programs geen
bepalingen bevatten die direct strafbaarstelling van beledigingen betreffen.
Omdat strafbaarstelling van belediging zedelijkheidswetgeving - in de mime
zin van het woord- betreft kan hier echter gewezen worden op de bepalingen
waarin de christelijke partijen aangeven dat de overheid geroepen is de
goede zeden op het terrein van het publieke leven te handhaven, bepalingen
die hierboven met betrekking tot de Wet op de filmvertoningen al genoemd
zijn.

Tijdens de behandeling van de grondwetswijziging van 1983 geven CDA-
Ieden te kennen dat zij de vrijheid om inlichtingen of denkbeeiden te
ontvangen of door te geven zonder overheidsinrnenging en ongeacht grenzen
(artikel 10, tweede lid, Europese Verdrag) opgenomen wensen te zien in
de Grondwet; een idee dat van regeringswege echter niet wordt aangehangen
omdat dit recht volgens de regering voor een belangrijk deel in het
voorgesteide artikel besioten ligt en een aigemene bepaling hieromtrent
niet in het geheel van voorschriften in artikel 1.7 past. Ook op de wensen
van CDA-Ieden (CHU en het overgrote deel van de KVP) met betrekking
tot handelsreclame wordt van regeringswege (onder andere door de
antirevolutionaire minister De Gaay Fortman) afwijzend gereageerd. Een
deel van het CDA vindt dat met de uitzondering van handelsreclame van
uitingen die door artikel 1.7 gewaarborgd worden, ten onrechte de
mogelijkheid ontstaat door wetgeving handelsreclame in aIle media en voor
ieder produkt te verbieden of aan voorwaarden te onderwerpen en op alle
rec1ame aldus preventieve censuur uit te oefenen. Zij betwijfelen of artikel
1.7, vierde lid, wel in overeenstemming is met artikel 10 van het Verdrag
van Rome en vinden dat deze materie beter geregeld kan worden in de sfeer
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van wetgeving en niet met een grondwetsbepaling. In het verkiezingspro-
gram voor 1977-1981 uit het CDA zich wel voor een wettelijke regeling
tegen rnisleidende reclarne en met name voor een verbod van reclamernetho-
den die rechtstreeks gericht zijn op de beinvloeding van het menselijk
onderbewustzijn, een verbod waarvoor volgens minister De Gaay Fortman
zonder artikel 1.7, vierde lid, en bij een ruime uitleg van het begrip
openbaren van gedachten of gevoelens weinig mogelijkbeden aanwezig zijn.

Leden van de SGP en het GPV geven tijdens de behandeling van de
grondwetsherziening weinig weer dat betrekking heeft op artikel 1.7. Zij
laten alleen weten dat zij betreuren dat met de grondwetswijziging de
afschaffing van de filmkeuring constitutioneel wordt gesanctioneerd. Dat
beide partijen filmkeuring voor volwassenen voorstaan is naar aanleiding
van de Wet op de filmvertoningen al naar voren gekomen en wat de
programs van de SGP en het GPV in verband met deze filmkeuring betreft,
kan dan ook naar hetgeen naar aanleiding van de Wet op de filmvertoningen
is opgemerkt, verwezen worden.
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HOOFDSTUK 7

Conclusies

§ 1 Inleiding

Op basis van de gegevens uit voorgaande hoofdstukken wordt in dit
hoofdstuk weergegeven hoe de houding van christelijke afgevaardigden
ten opzichte van de vrijheid van meningsuiting en haar beperkingen zich
van 1815 tot 1983 heeft ontwikkeld. De visies van christelijke kamerleden
in verschillende perioden zullen met elkaar worden vergeleken. Om het
weergeven van de ontwikkeling zo overzichtelijk mogelijk te doen zijn is
er voor gekozen iedere partij (stroming) apart de revue te laten passeren.

§ 2 De antirevolutionairen

De houding van de antirevolutionaire kamerleden met betrekking tot de
vrijheid van meningsuiting in het pariement in de verschillende perioden,
laat zien dat zij in het algemeen niet geneigd zijn echt op te komen voor
de vrijheid van meningsuiting. Zij stemmen veeial in met beperkingen die
worden voorgesteid en hebben in de meeste gevallen weinig moeite met
beperkingen van overheidswege die Ieidden tot reacties vanuit de kamer.
Bovendien lijken de antirevolutionairen zich tot de periode 1917-1940 weinig
af te vragen of in geval van beperking van de vrijheid van meningsuiting
voldoende rekening wordt gehouden met die vrijheid. Tot die periode staan
in de betogen van de antirevolutionairen nameIijk de beperkingen, de reden
voor de beperking en het tegengaan van misbruik van de vrijheid zonder
meer centraal. Hoewel in de peri ode 1917-1940 bovenstaande benadering
nog steeds een groot aantal betogen beheerst, wordt al in meerdere
redevoeringen de vrijheid van meningsuiting zelf nadrukkeIijk aan de orde
gesteid. In de periode 1945-1983 zet deze tendens zich voort en geven
antirevolutionaire kamerleden in meerdere mate dan in andere perioden
aan dat zij, of zij nu al dan niet instemmen met een bepaalde beperking
van de vrijheid van meningsuiting, zich er terdege van bewust zijn dat de
vrijheid van meningsuiting in het geding is.

De antirevolutionairen verdedigen vooral in de periode 1917-1940, maar
ook een enkele maal daarbuiten, verschillende beperkingen nadrukkelijk
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met het argument dat de overheid de zedelijke en geestelijke belangen van
het yolk moet beschermen en aldus een taak heeft te vervullen op het gebied
van de goede zeden en publieke eerbaarheid I (3.6, Wet tot afschaffing van
het zegelrecht; 4.4, vloekverbod militairen; 5.3, Subsidie dramatische kunst;
5.5, Weigering goedkeuring statuten; 5.6, Bioscoopwet; 5.9, Wet tot
stratbaarstelling van Godslastering; 5.10, Wetten ter bestrijding van
pornografie; 6.8, Wet op de filmvertoningen). Ook bescherming van de
openbare orde levert in de periode 1917-1940 voor de antirevolutionairen
een van de redenen op om beperkingen van de vrijheid van meningsuiting
aanvaardbaar te achten (5.8, Wetgeving voor radio-ornroep; 5.9, Wet tot
stratbaarstelling van Godslastering; 5.11, Wet ter bescherming van de
openbare orde). Bovendien vinden zij, hoewel zij een enkele maal aangeven
juist geen antirevolutionaire argumenten te willen hanteren (4.4, vloekverbod
militairen), met name in de peri ode 1917-1940 bepaalde beperkingen van
de vrijheid van meningsuiting voornamelijk noodzakelijk met het oog op
God en Gods woord (4.4, vloekverbod militairen; 4.6, Lex Regout; 5.3,
Subsidiedramatischekunst; 5.4, Antirevolutiewet; 5.6, Bioscoopwet; 5.9,
Wet tot stratbaarstelling van Godslastering; 6.8, Wet op de filmvertoningen).
Hierbij valt de overeenkornst op tussen de verdediging door de antirevolutio-
nairen van fIlrnkeuring voor volwassenen in 1926 en de verdediging van
deze keuring door antirevolutionairen in de Tweede Kamer in 1975. In beide
gevallen worden God en Gods woord genoemd om filrnkeuring te rechtvaar-
digen. Verschillend is echter weI dat in 1975 niet meer zoals in 1926
ontkend wordt dat de vrijheid van meningsuiting in het geding is. Ont-
kenning van het feit dat de vrijheid van meningsuiting in het geding is en
dat met een betreffende bepaling of door een bepaalde handeling van over-
heidswege deze vrijheid beperkt wordt, komen we bij de antirevolutionairen
ook in andere gevallen tegen (5.5, Weigering goedkeuring statuten; 5.6,
Bioscoopwet; 5.9, Wet tot stratbaarstelling van Godslastering). Zelfs in
de periode 1945-1983 lijkt een zodanige ontkenning gegeven te worden
als in 1974 in verband met de vrijheid van meningsuiting van ambtenaren
(6.7) de antirevolutionairen aangeven dat met de aanwijzing in de verste
verte geen sprake is van aantasting van enig grondrecht; de ambtenaar moet
zich met name uit een oogpunt van loyaliteit zekere beperkingen opleggen
zoals dit waarschijnlijk, volgens de antirevolutionairen in de Tweede Kamer,
in ieder werkverband het geval is. Overigens moet hier opgemerkt worden
dat de antirevolutionairen in de perioden voor 1974 nogal wisselend reageren

Een argument dat door protestantse kamerleden in 1830 ook wordt gebruikt (2.5, Wet
betreffende hoon en laster (1830».
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waar het de vrijheid van meningsuiting van ambtenaren aangaat. Ten aanzien
van de zaak-Mooren (3.8) en de zaak-Lindeman (4.5) voelen zij zich niet
genoodzaakt voor deze vrijheid op te komen, maar in de zaak -Buchler (3.8,
1884) en de zaak-Srnit (3.8, 1887) zijn het respectievelijk de antirevolutio-
nairen Van Wassenaer van Catwijck en De Savornin Lohman die niet schro-
men de ambtenaar het recht toe te kennen ongelovige uitingen in de krant
te doen (1884) en in het openbaar aan zijn politieke gevoelens uiting te
geven (1887). In 1887 uit De Savornin Lohman bovendien de wens een
wet tot stand te laten komen die duidelijkheid moet geven omtrent de
vrijheid van schrijven en spreken van ambtenaren; een wens die bijna een
eeuw later in 1974 eveneens door de antirevolutionaire minister De Gaay
Fortman naar voren wordt gebracht. Als De Gaay Fortman in 1974 aangeeft
dat door een kentering in de rechtsovertuiging de laatste tijd steeds meer
de mening gehoord wordt dat ook ten aanzien van ambtenaren beperkingen
van de vrijheid van meningsuiting aIleen bij een wet in formele zin mogen
worden vastgesteld, iets wat volgens deze antirevolutionair aIleen voor
nieuwe beperkingen moet gelden,' mag gesteld worden dat De Savomin
Lohman z'n tijd ver vooruit is geweest.

Strafbaarstelling van Godslastering en vloeken levert voor de antirevolu-
tionairen geen problemen op. Wensen zij echter in 190111902 (4.4) voor
strafbaarstelling van vloeken van een meerdere tegen een mindere geen
godsdienstige argumenten te gebruiken en brengen zij aIleen de dreiging
van insubordinatie naar voren, in 1924 en in 193111932 ligt dit iets anders
(5.9, Wet tot strafbaarstelling van Godslastering). Met betrekking tot de
kwestie van de verordeningen waarin Godslastering strafbaar gesteld wordt
zijn zij, om leden van de CHU aan hun kant te krijgen met een verwijzing
naar artikel 3 van het program van de CHU, van mening dat de overheid
een roeping heeft op het gebied van de goede zeden en dus Godslastering
strafbaar kan stellen. Voor de strafbaarstelling van Godslastering in het
Wetboek van Strafrecht beroepen de antirevolutionaire kamerleden - die
verdeeld zijn over de vraag of deze strafbaarstelling plaats moet vinden
als zodanig of vanwege krenking van gevoelens - zich op God en Gods
woord en op de bescherming van de openbare orde en opnieuw de goede
zeden.

Over de vrijheid van meningsuiting binnen de krijgsmacht tonen de
antirevolutionairen zich in de periode 1945-1983 iets meer bezorgd dan
in de perioden ervoor. In 1851 lijken zij de vrijheid van meningsuiting niet
te betrekken in hun afweging of zij ontslagdreiging voor officieren wegens

2 Hand. II 1973-1974. p. 3177.
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openbare geschriften al dan niet voorstaan en tien jaar later ageren zij
evenmin tegen de circulaire van minister Blanken en de opvatting dat
officieren geen gewone burgers zijn en dus niet dezelfde rechten hebben
(3.5, Circulaire van minister Blanken). In 1904 is duidelijk dat zij geen
problemen zien in, ja zelfs krachtig ijveren voor het opnemen van een
verbod van Godslastering of in ieder geval een verbod van het vloeken van
een meerdere tegen een mindere in de Wetboeken van Militair Straf- en
Tuchtrecht (4.4, Wetboeken van Militair Straf- en Tuchtrecht). In 1946
daarentegen is het een antirevolutionair die de vrijheid van meningsuiting
binnen de krijgsmacht aan de orde stelt in verband met het verbod lijsten
te tekenen van het anti-Linggadjati-comite in eenmilitaire werkplaats (6.6,
De vrijheid van meningsuiting binnen de krijgsmacht) en in 1971verklaren
de antirevolutionaire kamerleden dat met betrekking tot de grondrechten
voor rnilitairen in beginsel niet afgeweken mag worden van hetgeen voor
iedere Nederlandse staatsburger geldt. Met de beperkingen die in 1972 in
de nota inzake herziening van het militair tuchtrechtworden vermeld hebben
de antirevolutionaire kamerleden evenwel geen moeite.

De ontwikkelingvan de opvattingen van de antirevolutionaireparlemen-
tariers ten opzichte van beledigingsbepalingen in verschillende perioden
laat zien dat, waar de protestanten in de periode 1815-1848 onder andere
de openbare orde, de zedelijkbeid en belangen van bijzondere personen
aangeven als reden om te komen tot bepalingen tegen hoon en laster (2.5,
Wetten ter beteugeling van onrust en kwaadwilligheid), in 1880 niet
duidelijk redenen aangevoerd worden voor een beledigingsbepaling.
Bovendienwordt de vrijheid van drukpers summier door de antirevolutionai-
ren te berde gebracht; artikel 8 van de Grondwet wordt alleen genoemd
door De Savornin Lohman als zijnde geen struikelblok voor het strafbaar
stellen van een poging tot een persdelict (3.7, Wetboek van Strafrecht).
De antirevolutionairen voeren daarentegen in 1934als reden voor strengere
beledigingsbepalingen onder andere de openbare orde en het tegengaan van
misbruik van de vrijheid van geschreven en gesproken woord aan (5. 11,
Wet ter bescherming van de openbare orde). In de laatste periode zien we
deze redenen niet meer terugkeren. Als de antirevolutionairen in 1971
opnieuw insternrnen met beledigingsbepalingen doen zij dit met een ver-
wijzing naar de spanning tussen het aan de ene kant strafbaar stellen van
beJedigingen en aan de andere kant het recht van vrije meningsuiting (6.9,
Wetten betreffende strafbare belediging).

Met betrekking tot de omroep blijkt dat de antirevolutionaren zowel
in de periode 1917-1940 als in de periode 1945-1983 de meeste tijd niet
voorop lopen als het gaat om het terugdringen van overheidsinmenging
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op de inhoud van de programma's op radio dan weI op radio en televisie.
In de jaren dertig stellen zij zich geheel op achter preventieve censuur voor
radio en tegen politieke strijd in de ether met een beroep op het eigen en
indringende karakter van de radio (5.8, Wetgeving voor radio-omroep)
en in de periode 1945-1983 zijn zij niet afkerig van de ministeriele
tuchtbevoegdheid met opnieuw een beroep op het eigen en indringende
karakter van ditmaal zowel radio als televisie en met een beroep op het
verschil tussen de verhouding overheid/pers en overheid/omroep (6.5,
Wetgeving voor radio en televisie). Preventief ingrijpen van de overheid
inzake radio en televisie verwerpen de antirevolutionairen in deze laatste
periode weI duidelijk in de discussie rond de kwestie-Bidault. Zij doen dit
met het oog op de vrijheid van meningsuiting en een juiste toepassing van
artikellO van het EVRM (6.5, Wetgeving voor radio en televisie). Overi-
gens wens en zowel in de peri ode 1917-1940 als in de periode 1945-1983
de antirevolutionairen op te komen voor vrijheid van groeperingen die
verwant zijn aan de antirevolutionairen. In 1928 namelijk geven zij aan,
dat de beweging die vrijheid eist voor culturele uitingen in gebondenheid
aan Gods wet, niet gezien mag worden als een politieke beweging en dat
de vrijheid van meningsuiting op het terrein van de wereldbeschouwing
beschermd moet worden. In 1963 verwerpen zij commerciele televisie omdat
daarmee vrije organisaties die geestelijke vrijheid waarborgen, bedreigd
worden in hun bestaan. Evenzo zijn de antirevolutionairen in de periode
1917 -1940 strijders voor de vrijheid van meningsuiting als de vrijheid van
godsdienst ermee gemoeid is. Zij wensen absoluut en onvoorwaardelijk
vrije prediking voor alle kerken in Nederlands-Indie en de overheid moet
op dit punt volstaan met repressief optreden (5.7).

Kijken we tenslotte naar het verband tussen hetgeen de antirevolutionaire
kamerleden ten opzichte van beperkingen van de vrijheid van meningsuiting
door de jaren heen naar voren brengen en hetgeen hieromtrent in de
partijprograms wordt weergegeven dan staat vast dat een groot deel van
de in het parlement geuite opvattingen in verband gebracht kunnen worden
met bepalingen in partijprograms. Dit verband is regelmatig aanwezig als
een bepaling is toegespitst op een bepaald onderwerp - onder andere
bioscoop (5.6), artikell77 van de Indische Staatsregeling (5.7), Godslaste-
ring (5.9) pomografie (5.10), de openbare orde (5.11), commerciele televisie
(6.5), vrijheid van meningsuiting binnen de krijgsmacht (6.6) of filmkeuring
(6.8) - maar is tevens regelmatig te constateren indien het algemeen
opgestelde bepalingen in de programs betreft (3.8, Vrijheid van meningsui-
ting van ambtenaren; 4.4, Wetboeken van Militair Straf- en Tuchtrecht;
4.6, Lex Regout; 5.3, Subsidie dramatische kunst; 5.5, Weigering
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goedkeuring statuten; 5.8, Wetgeving voor radio-omroep; 5.10, Wetten
ter bestrijding van pomografie; 5.12, Grondwet van 1938; 6.5, Wetgeving
voor radio en televisie; 6.8, Wet op de filmvertoningen; 6.9, Wetten
betreffende stratbare belediging). Dat bovengenoemd verband aanwezig
is, wil nog niet zeggen dat de antirevolutionaire kamerleden tot eenzelfde
uitkomst ten aanzien van een bepaalde zaak komen. Driemaal is te zien
dat, hoewel er verband is met een direct op een bepaald onderwerp gerichte
bepaling (6.8, Wet op de filmvertoningen) en!of met een algemene bepaling
in partijprograms (4.4, Wetboeken van Militair Straf- en Tuchtrecht; 5.3,
Subsidie dramatische kunst; 6.8, Wet op de fJ.lmvertoningen)antirevolutio-
naire kamerleden verdeeld stemmen.

Overigens is ook uit het onderzoek gebleken dat in meerdere gevallen
geen verband tussen antirevolutionaire opvattingen in de kamers en
bepalingen in partijprograms te vinden is, omdat programs eenvoudigweg
geen bepaling bevatten die op een bepaald onderwerp van toepassing zou
kunnen zijn (3.7, Wetboek van Strafrecht; 4.3, Grondwet van 1887; 5.4
Antirevolutiewet; 6.3, Perszuivering; 6.5, mate van overheidsbemoeienis
ornroep; 6.7, Vrijheid van meningsuiting van ambtenaren; 6.10, Grondwet
van 1983). Interessant genoeg komt het daarenboven een enkele keer voor
dat opvattingen van antirevolutionaire kamerleden zijn terug te vinden in
partijprograms die later tot stand gekomen zijn (3.6, Wet tot afschaffing
van het zegelrecht; 4.6, Lex Regout; 5.3, Subsidie dramatische kunst).
Opvallend is bovendien dat in de periode 1917-1940 het meest gesproken
kan worden van verband tussen antirevolutionaire kameruitingen en
partijprograms; alleen de totstandkoming van de Antirevolutiewet (5.4)
levert in deze periode geen uitingen op die duidelijk in verband staan met
bepalingen in de programs. Waarschijnlijk is dit terug te voeren tot de
combinatie van het frequent aan de orde komen in het parlement van
beperkingen van de vrijheid van meningsuiting met het oog op de
zedelijkheid in deze periode en de in de programs aanwezige algemene
bepalingen ten aanzien van de goede zeden en openbare orde.

Tot slot is eenmaal te constateren dat antirevolutionaire kamerleden
een bepaling die duidelijk is toegespitst op een bepaald onderwerp, naast
zich neerleggen en daarmee handelen in strijd met een partijprogram. Dit
gebeurt namelijk in 1974/1975 als een deel van de antirevolutionairen in
de Tweede en Eerste Kamer tegen afschaffmg van filmkeuring stemmen,
daar waar het program van actie van 1971-1975 de wens tot afschaffing
duidelijk vermeldt. Slechts een deel van de antirevolutionairen in de Eerste
Karner sluit nauw aan bij hetgeen in het program van 1971-1975 in dezen
is neergelegd.
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§ 3 De christelijk-historischen

In het algemeen hebben leden van de CHU zich door de jaren heen geen
echt grote strijders voor de vrijheid van meningsuiting getoond. Ze bieden
weinig tegenstand als beperkingen van de vrijheid van meningsuiting in
het parlement aan de orde komen, integendeel zij juichen regelmatig
beperkingen die worden voorgesteld toe en keuren handelingen van
overheidswegewaarmee de vrijheidvanmeningsuitingbeperkt wordt meestal
niet af. Daarenboven leggen de CH-kamerleden tot de periode 1917-1940
in hun betoog meestal de nadruk op de beperkingen zelf, de redenen voor
de beperkingen en op her misbruik van de vrijheid dat moet worden
tegengegaan en niet zozeer op de vraag of de vrijheid van meningsuiting
in het gedrang komt. In de perioden na 1917 komt in verschillende
redevoeringen van CH-kamerledennaast bovengenoemde zaken, de vrijheid
van meningsuiting zelf iets meer aan de orde, ongeacht of tegen of voor
een beperking wordt besloten.

Een zeer belangrijke grond om beperkingen van de vrijheid van
meningsuiting toe te staan vormt voor leden van de CHU vooral in de
periode 1917-1940 de in artikel 10 van het Beginselprogram genoemde
roeping en plicht van de staat om te waken voor de openbare zedelijkheid
door alles van het terrein van het openbare leven te weren wat te dien
aanzien in strijd is met de duidelijke ordening Gods (4.6, Lex Regout; 5.6,
Bioscoopwet; 5.3. Subsidiedramatische kunst; 5.9, Wet tot strafbaarstelling
van Godslastering; 6.8, Wet op de filmvertoningen). Daarenboven wordt
door kamerleden van de CHU een enkele maal een beroep gedaan op God
en Gods woord zonder dat de openbare zedelijkheid van artikel 10 van het
Beginselprogram in het geding is (5.12, De Grondwet van 1938)3 en
noemen zij bescherming van de openbare orde (5.3, Subsidie dramatische
kunst; 5.9, interpellatie-Wijnkoop) en algemeen nationale belangen en
beginselen van de moraal (5.5, Weigering goedkeuring statuten) om
beperkingen van de vrijheid van meningsuiting te verdedigen.

Overigens ontkennen CH-kamerleden vooral in de periode 1917-1940
een aantal keren dat bepalingen ofhandelwijzen van de overheid de vrijheid
van meningsuiting beperken (5.4, Antirevolutiewet; 5.7, Artikel177 van
de Indische Staatsregeling; 5.8, Wetgeving voor radio-omroep; 5.9, Wet
tot strafbaarstelling van Godslastering; 6.3, Perszuivering; 6.7, De vrijheid
van meningsuiting van ambtenaren). Over laatstgenoemd onderwerp, de

3 Overigens 1aat A.F. de Savomin Lohman in 1920 weten opzettelijk geen godsdienstige
argumenten te hanteren omdat zodanige argumenten de tegenstander niet zullen raken.
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vrijheid van meningsuiting van ambtenaren, is van christelijk-historische
zijde weinig opgemerkt; wat de ontwikkeling van opvattingen betreft kan
voor een groot deel verwezen worden naar hetgeen hieromtrent bij de
antirevolutionairen is vermeld.

De houding van de kamerleden van de CHU ten opzichte van strafbaar-
stelling van Godslastering (4.4, Wetboeken van Militair Straf- en Tuchtrecht;
5.9, Wet tot strafbaarstelling van Godslastering) wordt door de jaren heen
gekenmerkt door verdeeldheid. Zijn de christelijk-historische afgevaardigden
in 190111902 verdeeld over de vraag of in het leger vloeken van een
meerdere tegen een mindere strafbaar moet zijn, in 1924 stemmen zij in
met verwijdering van 'De Tribune' uit de openbare leeszalen en in
1931/1932 is er onenigheid over de vraag of Godslastering in het Wetboek
van Strafrecht strafbaar gesteld moet worden. In 190111902 wordt
strafbaarstelling bepleit met een beroep op woorden van Paulus en in
193111932 wordt onder andere gewezen op de plicht van een ieder om het
Evangelie te eerbiedigen. Door tegenstanders van strafbaarstelling wordt
in 1901/1902 onder andere naar voren gebracht dat langs geestelijke weg
het ongewenste vloeken bestreden moet worden. Bovendien wordt door
A. F. de Savornin Lohman in 190111902 en door zijn neef B.C. de Savornin
Lohman in 193111932 aangevoerd, dat het grote probleem bij zodanige
strafbaarstelling is wat onder vloeken of Godslastering moet worden
verstaan. Slotemaker de Bruine, evenals de hierboven genoemde heren een
CH-lid met een mening die zo nu en dan (1924 en 193111932) ten aanzien
van onderwerpen die de vrijheid van meningsuiting raken afwijkt van die
van andere leden van de CHU, ageert in 1924 op duidelijke wijze tegen
verordeningen waarin Godslastering strafbaar wordt gesteld. Hij doet dit
met het oog op de vrijheid van religieuze meningsuiting en vanuit de visie
dat hier alleen op zedelijke en geestelijke krachten in het yolk en niet op
de wetgever een beroep moet worden gedaan; argumenten die wat hem
betreft ook gelden met be trekking tot weigering van goedkeuring van de
statuten van 'De Dageraad' en deze weigering verwerpelijk maken. Het
feit dat een enkel lid van de CHU of een deel van de CHU wenst op te
komen voor de vrijheid van meningsuiting komen we ook elders tegen (6.5,
art. 22 van de Ornroepwet (1967); 6.8, Wet op de ftlmvertoningen (Eerste
Kamer)). Tevens komt bij de totstandkoming van de Grondwet van 1983
de gehele CHU-fractie in de Tweede Kamer in het geweer tegen de
uitzondering van handelsreclame van de vrijheid van meningsuiting in de
Grondwet. Opmerkelijk bij al deze uitzonderingen op de vaststelling dat
de CHU in het algemeen niet geneigd is op te komen voor de vrijheid van
meningsuiting is dat, in tegenstelling tot hetgeen regelmatig bij de
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antirevolutionairen en rooms-katholieken het geval is, deze uitzonderingen
niet direct zijn terug te voeren op verdediging van de vrijheid van
meningsuiting van de eigen groepering. In 1928 echter zien we ten aanzien
van de omroep deze overwegingen weI verschijnen als leden van de CHU
in de kamer achterstelling van de christelijke radio-omroep willen
voorkomen en meer waarborgen opgenomen wensen te zien ten opzichte
van de controle op hetgeen wordt uitgezonden. Voor het overige ijveren
kamerleden van de CHU zowel in de peri ode 1917-1940 (5.8, Wetgeving
voor radio-omroep) als in de periode 1945-1983 (6.5, Wetgeving voor radio
en televisie) in verband met de omroep weinig voor de vrijheid van
meningsuiting; in 1930 wensen zij scherpere preventieve controle, meer
coupures, beperking van politieke redevoeringen en stellen zij dat vrijheid
van gedachtenuiting niets heeft te maken met politiek in de ether; in 1963
leggen zij de nadruk op de grenzen die de vrijheid van meningsuiting kent
en op het verschil tussen de verhouding overheid/pers en overheid/omroep.
Bovendien wensen leden van de CHU, ondanks het feit dat zij zeggen geen
overwegende bezwaren tegen het verminderen van overheidscontrole in
de omroep te hebben, in 1972/1973 toch een zekere controle van de
overheid te handhaven en vragen zij in 1975 nadrukkelijk om meer controle
van overheidswege in de zin van artikel1O, tweede lid, van de Omroepwet
ten aanzien van uitzendingen die bijdragen aan verloedering en ethervervui-
ling.

Wat de ontwikkeling van de opvattingen van de afgevaardigden van
de CHU op het gebied van beledigingsbepalingen betreft zien we zowel
in 1934 (5.11, Wet ter bescherming van de openbare orde) als in 1969/1970
(6.9, Wetten betreffende strafbare belediging) dat de christelijk -historische
afgevaardigden in de Tweede Kamer, na gewezen te hebben op de beperking
die de voorgestelde beledigingsbepalingen voor de vrijheid van meningsui-
ting inhouden, instemmen met de betreffende bepalingen. De christelijk-
historische afgevaardigden in de Eerste Kamer dringen in 1934 aan op
verdergaande beledigingsbepalingen en lijken zich niet druk te maken over
de vrijheid van meningsuiting.

Bemoeienis van de overheid met de bios coop wordt door de christelijk-
historische afgevaardigden zowel in 1926 (5.6, Bioscoopwet) als in
1974/1975 (6.8, Wet op de filmvertoningen) noodzakelijk geacht; doen
zij dit in 1926 met een beroep op artikel 10 van het Beginselprogram, in
1974/1975 bepleiten zij op soortgelijke wijze deze bemoeienis en aldus het
behouden van filmkeuring voor volwassenen met de opmerking dat de
overheid als Gods dienares op dit gebied een niet geringe verantwoor-
delijkheid heeft. Enige afgevaardigden van christelijk-historische zijde in
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de Eerste Kamer hebben in 197411975 eenafwijkendemening: zij stemmen
in met afschaffmg van filmkeuring voor volwassenen onder meer omdat
zij het verschil in overheidstoezicht ten aanzien van filmuitingen en
overheidstoezicht ten aanzien van uitingen via andere massamedia nietjuist
achten.

Over de ontwikkeling van de opvattingen van christelijk-historische
afgevaardigden inzake vrijheid van meningsuiting van militairen valt niet
zoveel op te merken. De houding van christelijk-historische kamerleden
in 190111902inzake strafbaarstelling van vloeken van een meerdere tegen
een mindere is hierboven al aangegeven; daaruit blijkt dat zij verdeeld staan
ten op zichte van strafbaarstelling van Godslastering en vloeken. De
eerstvolgende keer dat dan de vrijheid van meningsuiting van militairen
bij de christelijk-hisorische kamerleden aan bod komt is als in 1969 over
de interpellatie-De Gaay Fortman wordt gedebatteerd. De CHU wijst dan
de stelling af dat met betrekking tot de grondrechten in de krijgsmacht niet
sterker dan strikt noodzakelijk behoort te worden afgeweken van hetgeen
geldt voor iedere Nederlandse staatsburger. Zij doet dit wijzend op de
mogelijkheiddat de krijgsmachtgebruikt wordt om een gehele maatschappij-
omwenteling te bewerkstelligen. In 1972 echter brengen de christelijk-
historische afgevaardigden deze eigen visie niet meer naar voren en lijken
zij in te stemmen met het standpunt dat de regering verwoord in de Nota
inzake herziening van het militaire tuchtrecht (6.6, Vrijheid van meningsui-
ting binnen de krijgsmacht).

Ook bij de christelijk-historischen kunnen veeI opvattingen die in het
parlement geuit zijn ten aanzien van beperkingen van de vrijheid van
meningsuiting, in verband gebracht worden met bepalingen in de partijpro-
grams. Er zijn opvattingen die een verband vertonen met bepalingen die
een bepaald onderwerp betreffen (4.6, Lex Regout; 5.3, Subsidie dramati-
sche kunst; 5.6, Bioscoopwet; 5.7, Artikel 177van de Indische Staatsrege-
ling; 5.11, Wetter bescherming vande openbare orde; 6.3, Perszuivering;
6.4, Grondwet van 1948) en er zijn opvattingen die in verband gebracht
kunnen worden met vrij algemene bepalingen in de programs (4.4,
Wetboeken van Militair Straf- en Tuchtrecht; 5.3, Subsidie dramatische
kunst; 5.5, Weigering goedkeuring statuten; 5.8, Wetgeving voor radio-
omroep; 5.9, Wet tot strafbaarstelling van Godslastering; 5.10, Wetten
ter bestrijding van pomografie; 5.12, Grondwet van 1938; 6.5, Wetgeving
voor radio en televisie; 6.8, Wet op de filvertoningen; 6.9, Wetten
betreffende strafbare belediging). Ondanks dit verband komen de christelijk-
historische kamerleden zo nu en dan tot verschillende uitkomsten ten
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opzichte van een bepaalde zaak. Anders dan bij de antirevolutionairen betreft
het hier opvattingen die zijn terug te voeren tot algemene bepalingen in
partijprograms en geen enkele maal specifieke bepalingen (4.4, Wetboeken
van Militair Straf- en Tuchtrecht; 5.3, Subsidie dramatische kunst; 5.5,
Weigering goedkeuring statuten; 5.8, Wetgeving voor radio-omroep; 5.9,
Wet tot strafbaarstelling van Godslastering; 6.8, Wet op de filmvertoningen).
Evenals bij de antirevolutionairen doet zich het verschijnsel voor, dat vooral
in de periode 1917-1940 (met uitzondering van de totstandkoming van de
Antirevolutiewet (5.4» verband tussen standpunten in de kamers en
bepalingen in programs te vinden is. Ook hier moet de oorzaak waarschijn-
lijk gezocht worden in de in programs aanwezige bepalingen op het gebied
van de zedelijkheid en de hoeveelheid beperkingen van de vrijheid van
meningsuiting die met het oog op de goede zeden en de openbare orde in
het parlement aan de orde komen.

Meerdere malen is er geen duidelijk verband te bespeuren tussen in
het parlement geuite opvattingen en bepalingen in partijprograms; er zijn
dan geen bepalingen in de programs te vinden die op enige wijze met een
betreffend onderwerp samenhangen (5.4, Antirevolutiewet; 6.5, Wetgeving
voor radio en televisie (commerciele televisie, reclame); 6.6, Vrijheid van
meningsuiting binnen de krijgsmacht; 6.7, Vrijheid van meningsuiting van
ambtenaren; 6,10, Grondwet van 1983)

Een enkele keer doen de christelijk-historischen in het parlement met
zoveel woorden een beroep op een bepaling van hun partijprogram. Oit
is het geval in 1925 als Tilanus tijdens de debatten over de Bioscoopwet
een beroep doet op artikel 10 van het Beginselprogram, een artikel dat
handelt over de openbare zedelijkheid en de taak die de overheid op dit
terrein heeft. Voorts is er bij de christelijk-historischen geen sprake van
in het parlement geuite opvattingen die duidelijk pas later in partijprograms
worden opgenomen en zijn geen aanwijzingen gevonden voor het niet
overeenstemmen van in het parlement gedane uitspraken met bepalingen
in partijprograms.

§ 4 De rooms-katholieken

Ook met betrekking tot de (rooms- )katholieke kamerleden moeten we in
het algemeen constateren dat zij, indien in de kamers zaken behandeld
worden die de vrijheid van meningsuiting betreffen, in de verschillende
perioden meestal niet voorop lopen om deze vrijheid te verdedigen. Zij
stemmen veelvuldig in met de beperkingen die aan de orde zijn en leggen
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daarnaast, evenals de antirevolutionairen en christelijk-historiscben, tot de
periode 1917-1940 in de uiteenzetting van hun standpunt vooral de nadruk
op de beperkingen, de redenen die de beperkingen rechtvaardigen en op
het misbruik van de vrijheid dat bestreden moet worden. De vraag of
zorgvuldig genoeg met de vrijheid van meningsuiting wordt omgegaan,
lijkt in ieder geval tot de genoemde periode weinig gesteld te worden. In
de perioden 1917-1940 en 1945-1983 wordt door rooms-katholieke
kamerleden meer dan voorheen in betogen aangegeven dat zij zich realiseren
dar de vrijheid van meningsuiting in het geding is.

De katholieke afgevaardigden noemen uiteenlopende redenen die
bepaalde beperkingen noodzakelijk zouden maken. Zo doen zij voornamelijk
in de periode 1917-1940, maar ook een enkele maal daarna, veelvuldig
een beroep op de handhaving van de goede zeden en op bescherming van
de zedelijke en geestelijke belangen van de bevolking (5.5, Weigering
goedkeuring statuten; 5.6, Bioscoopwet; 5.10, Wetten ter bestrijding van
pornografie; 6.5, kwestie-Bidault). Daarnaast noemen de rooms-katholieken
enkele keren het algemeen belang als grond om tot beperking van de vrijheid
van meningsuiting te komen (5.5, Weigering goedkeuring statuten; 6.4,
Grondwet van 1948) en verder leveren onder andere bescherming van de
openbare orde (5.5, Weigering goedkeuring statuten; 5.9, Wet tot
strafbaarstelling van Godslastering; 5,11, Wet ter bescherming van de
openbare orde; 6.4, Grondwet van 1948; 6.5, kwestie-Bidault) en gevaar
voor de veiligheid van de staat (5 .4, Antirevolutiewet; 6.5, kwestie-Bidault)
redenen op om beperkingen van de vrijheid van meningsuiting toe te staan.
Bovendien wordt door de rooms-katholieken in de periode 1887-1917 het
tegengaan van het vertrappen van de christelijke zedenleer als belangrijke
beweegreden aangevoerd om bepaalde propaganda aan banden te leggen
(4.6, Lex Regout). Bij de rooms-katholieken valt op dat zij vrij weinig,
om precies te zijn twee maal (6.8, Wet op de filmvertoningen;" 5.9, Wet
tot strafbaarstelling van Godslastering), God en Gods woord hanteren om
beperking van de vrijheid van meningsuiting noodzakelijk te achten. Hoewel
zij in 1903 aangeven dat zij ten aanzien van het strafbaar stellen van het
vloeken van een meerdere tegen een mindere in het leger geen godsdienstige
argumenten wensen te noemen (4.4, Wetboeken van Militair Straf- en
Tuchtrecht), zijn in 1932 in ieder geval enige rooms-katholieke kamerleden
van mening dat in geval van strafbaarstelling van Godslastering in het
Wetboek van Strafrecht wel een beroep moet worden gedaan op God en
Gods woord (5.9, Wet tot strafbaarstelling van Godslastering). Opmerkelijk

4 Zij doen dit dan overigens bij monde van de antirevolutionaire De Boer.
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is dat door de katholieken in de periode 1917-1940 ook een beroep op God
en Gods woord wordt gedaan als voor afschaffing van artikel 177 van de
Indische Staatsregeling en hiermee voor vrije geloofsprediking wordt
geijverd. De katholieken komen hier, evenals de antirevolutionairen, op
voor de vrijheid van meningsuiting indien de vrijheid van godsdienst ermee
gemoeid is. Dat de katholieken hoofdzakelijk ijveraars voor de vrijheid
van godsdienst en daarmee voor de vrijheid van meningsuiting van de eigen
groepering zijn, mag duidelijk zijn als we mede de motivering van hun
standpunt inzake de weigering van de statuten van de 'Dageraad' in 1924
in herinnering brengen. Daar waar de katholieken in 1926 met betrekking
tot artikel177 verkondigen dat er geen preventief toezicht mag plaatsvinden
ten aanzien van het verkondigen van het christendom, zelfs niet met een
beroep op gevaar voor orde en rust, stellen zij in 1924 dat de katholieken
tegen vrijheid van andere godsdiensten en belijdenissen geen bezwaar hebben
indien en voorzover het algemeen belang dit vordert; hetgeen wil zeggen
zolang de goede zeden en openbare orde in stand worden gehouden. In
de periode 1917-1940 lijken de katholieken, hoewel dit niet duidelijk in
hun redevoeringen naar voren wordt gebracht, eveneens de vrijheid van
meningsuiting voor de eigen groepering te willen beschermen als zij in 1928
de mogelijkheid uit willen sluiten dat omroepverenigingen verboden zal
worden voor de microfoon propaganda te maken voor het eigen instituut
(5.8, Wetgeving voor radio-omroep), De katholieken vertonen trouwens
niet alleen in de periode 1917-1940 de neiging vooral op te komen voor
de vrijheid van meningsuiting van de eigen groepering. Ook in de peri ode
1815-18485 zijn de katholieke kamerleden felle verdedigers van de vrijheid
van drukpers als zij wetten bestrijden die bovenal tegen katholieken gericht
zijn (2.5, Wetten ter bestrijding van onrust en kwaadwilligheid). Overigens
zijn er ook momenten aan te wijzen waarop katholieke kamerleden opkomen
voor de vrijheid van meningsuiting zonder dat dit hoofdzakelijk met het
oog op de eigen groeperlng gebeurt. Aliereerst heerst er verscheidene maIen
in verschillende perioden verdeeldheid binnen de kring van katholieke
kamerleden en zijn er aldus ten opzichte van eenzelfde beperking van de
vrijheid van meningsuiting zowel katholieken te vinden die de beperking
verdedigen als katholieken die zich in willen zetten voor de vrijheid van
meningsuiting en de beperking afwijzen (3.6, De Wet tot afschaffmg van
het zegelrecht; 3.8, de zaak-Buchler; 6.5, kwestie-Bidault; 6.5, artike122

5 Een periode waarin bij onderwerpen die de vrijbeid van meningsuiting betreffen de
tegenstellingen tussen protestanten en rooms-kathoiieken in de uiteenzettingen van standpunten
van kamerleden, regeimatig overbeerst.
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wetsontwerp tot regeling van de omroep, 1967 (waartegen Van Rijckevorsel
ageert met het oog op het recht van luisteraars en kijkers om vrijelijk en
voIledig te worden ingelicht over programma' S6); 6.8, Wet op de filmverto-
ningen; 6.10, De Grondwet van 1983). Bovendien zetten de katholieken
zich van 1857 tot ongeveer 1864 met de liberalen in de Tweede Kamer
in voor de vrijheid van drukpers in Nederlands-Indie.

Kijken we naar de ontwikkeling van de houding van de katholieken
ten opzichte van de vrijheid van meningsuiting van ambtenaren, dan kan
worden vastgesteld dat in de periode 1848-1887 de katholieken, op een
enkeling na, de handelingen van overheidswege die de vrijheid van
meningsuiting van ambtenaren beperkt hebben, verdedigen; zij kunnen zich
vinden in de opvatting dat de ambtenaar voor een gedeelte afstand kan doen
van het grondwettig recht door de pers gedachten en gevoelens te openbaren
(3.8, De vrijheid van meningsuiting van ambtenaren). In de periode 1887-
1917 voelen zij zich evenmin geroepen voor de vrijheid van meningsuiting
van ambtenaren op te komen. Zij vinden dat de ambtenaren aIleen kritiek
uit mogen oefenen op de regering en alleen mogen trachten verandering
in de rechtsorde te brengen indien dit gebeurt met middelen die onder andere
zedelijk geoorloofd zijn (4.5, zaak-Lindeman). Tenslotte komt het standpunt
van de katholieken ten opzichte van de vrijheid van meningsuiting van
ambtenaren overeen met het standpunt van de antirevoutionairen op dit punt
en lijken ook de katholieken in verband met de aanwijzing inzake ambtelijk
optreden (1972) over te gaan tot ontkenning van aantasting van enig
grondrecht (6.7, De vrijheid van meningsuiting van ambtenaren). Duidelijke
ontkenning dat de vrijheid van meningsuiting een rol speelt of beperkt
wordt, treffen we overigens bij de katholieken ook aan in de periode 1815-
1848 (2.4, Wetten omtrent belediging van vreemde mogendheden) en in
de periode 1917-1940 (5.4, Antirevolutiewet: 5.9, Wet tot strafbaarstelling
van Godslastering; 5.5, Weigering goedkeuring statuten).

Wat de ontwikkeling van de houding van de katholieken met betrekking
tot de vrijheid van meningsuiting in het leger betreft kan verwezen worden
naar hetgeen hieromtrent is opgemerkt bij de antirevolutionairen; de
katholieken nemen indien deze zaak in de kamers aan de orde komt
nagenoeg eenzelfde standpunt in. Evenzo nemen de antirevolutionairen en
katholieken in 1970 een gezamenlijk standpunt in als afschaffmg van de
filmkeuring voor volwassenen wordt overwogen. Doen de twee christelijke
partijen dit in 1970 met een beroep op God en Gods woord, in 1926 is

6 Vergelijk de meer algemene bepaling van artikel 10, eerste lid, EVRM; een bepaling die
het CDA in de Grondwet van 1983 wenst op te nemen.
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bescherming van geestelijke en zedelijke belangen voor de katholieken van
overwegend belang om fIlmkeuring toe te juichen en wensen zij niet direct
een beroep op de Bijbel te doen (5.6, Bioscoopwet).

Aangaande beledigingsbepalingen reageren de katholieken in de periode
1815-1848 verschillend. Zijn zij voor de beledigingsbepalingen ten aanzien
van vreemde mogendheden (2.4), de bepalingen tegen hoon en laster (2.5)
leveren felle kritiek van rooms-katholieke zijde op. Zij verwerpen deze
bepalingen omdat hiermee de strekking van een geschrift stratbaar wordt
en omdat de bepalingen onnodig, gevaarlijk en in strijd met het gezond
verstand zouden zijn. In de periode 1848-1887 laten de katholieken zich
niet duidelijk uit over de reden waarom beperking van de vrijheid van
meningsuiting toegestaan moet zijn ingeval van belediging (3.7, Wetboek
van Strafrecht). Bij de totstandkoming van de wet ter bescherming van de
openbare orde in de periode 1917-1940 (5.11) noemen de katholieken het
tegengaan van verstoring van de openbare orde door onder meer belediging
als voomaamste reden om extreme uitingen tegen te gaan. Voor katholieke
kamerleden in de peri ode 1945-1983 is in 1970 vooral van belang of bij
het stratbaar stellen van belediging de nodige voorzichtigheid wordt betracht
ten aanzien van de vrijheid van meningsuiting (6.9, Wet tot Uitvoering
van het Intemationaal Verdrag van New York van 1966).

In verband met de omroep en overheidsinmenging verkondigen
katholieke kamerleden in 1930 dat door het eigen karakter van de radio
opheffmg van de radiocensuur niet bepleit kan worden met een beroep op
de vrijheid van drukpers (5.8). Ruim dertig jaar later in 1963, stellen zij
zich geheel op achter het ingrijpen van de regering inzake de kwestie-Bidault
en weigeren zij dit ingrijpen als een ongewenste preventieve controle te
zien. Tienjaar daama staan zij niet geheel afwijzend tegenover het voorstel
beoordeling van de omroep door de administratie te verminderen; zij
torpederen evenwel met indiening van een amendement dat wordt
aangenomen, het initiatiefvoorstel om preventieve censuur uit te sluiten
en pers en omroep meer gelijk te behandelen op het stuk van de vrijheid
van meningsuiting (6.5, Wetgeving voor radio en televisie).

Bij de rooms-katholieken is eveneens regelmatig verband te leggen tussen
opvattingen in het parlement met betrekking tot beperking van de vrijheid
van meningsuiting en bepalingen in partijprograms. Dit verband is aanwezig
als het bepalingen betreft die betrekking hebben op een bepaald onderwerp,
zoals: subsidie aan de dramatische kunst (5.3); de bioscoop (5.6); artikel
177 van de Indische Staatsregeling (5.7); pomografie (5.10); ondermijning
van de democratie (6.4); reclame op televisie en radio (6.5); vrijheid van
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meningsuiting vanambtenaren (6.7); filmkeuring (6.8). Het is tevens terug
te vinden als het vrij algemene bepalingen in programs betreft (4.4,
Wetboeken van Militair Straf- en Tuchtrecht; 5.5, Weigering goedkeuring
statuten; 5.8, Wetgeving voor radio-omroep; 5.9, Wet totstrafbaarstelling
van Godslastering; 5.12, Grondwet 1938; 6.5, Wetgeving voor radio en
televisie; 6.8, Wet op de filmvertoningen; 6.9, Wetten betreffende strafbare
belediging). In geval van verband tussen opvattingen in parlement en
bepalingenin partijprograms treden de rooms-katholiekentweemaalverdeeld
op. Het betreft beide keren opvattingen die samenhangen met op bepaalde
onderwerpen toegespitste bepalingen (5.3, Subsidiedramatische kunst; 6.8,
Wet op de filmvertoningen). Ook bij de rooms-katholieken is te constateren
dat vooral in de periode 1917-1940 (behalve ten aanzien van de Antirevolu-
tiewet, 5.4) verband aanwezig is tussen uitspraken in de kamers en
bepalingen in partijprograms. Voor dit verschijnsel bij de katholieken zijn
dezelfde oorzaken aan te wijzen als bij de antirevolutionairen en christelijk-
historischen.

Vanzelfsprekend zijn wat de roorns-katholieken betreft evenzeer
opvattingen aan te wijzen die geen duidelijk verband vertonen met
bepalingen inpartijprograms (4.6, Lex Regout; 5.4, Antirevolutiewet; 6.3,
Perszuivering; 6.5, Wetgeving voor radio en televisie; 6.6, Vrijheid van
meningsuiting van ambtenaren; 6.7, Vrijheid van meningsuiting binnen
de krijgsmacht; 6.10, Grondwet van 1983). Overigens zijn er geen
opvattingen van rooms-katholieke zijde in het parlement gevonden die
duidelijk enige strijdigheid vertonen met partijprograms en zien we de
rooms-katholieken eenmaal zelf verwijzen naar een programartikel (5.7,
Artikel 177 van de Indische Staatsregeling).

Tenslotte komen we tweemaal opvattingen van rooms-katholieke
kamerleden tegen die in latere partijprograms genoemd worden (5.11, Wet
ter bescherming van de openbare orde; 6.4, het weren van revolutionaire
volkvertegenwoordigers) .

§ 5 Het CDA

Bespeuren we bij de antirevolutionaire, de katholieke en de christelijk-
historische kamerleden in de perioden 1917-1940 en 1945-1983 zo nu en
dan de neiging de vrijheid van meningsuiting in het algemeen te willen
verdedigen, al dan niet door beperkingen af te wijzen, bij afgevaardigden
van het CDA vinden we deze neiging in sterke mate terug als de grondwets-
wijzigingvan 1983behandeld wordt. Dan hebben zij immers evenals eerder
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afgevaardigden van de CHU en van de KVP grote bezwaren tegen de
uitzondering die in artikel 1.7, vierde lid, van de Grondwet gemaakt wordt
voor handelsreclame, en ijveren zij voor opneming in artikel 1.7 van de
vrijheid om inlichtingen of denkbeelden te ontvangen of door te geven
zonder overheidsinmenging (6.10, Grondwet van 1983). Daamaast zien
we dat kamerleden van het CDA in de periode 1976-1983 opkomen voor
de vrijheid van meningsuiting als zij zich in 1977 11978 uiten voor opheffmg
onder bepaalde voorwaarden van beperkingen van de vrijheid van
meningsuiting voor politieke uitspraken van burgers in het openbaar (6.9,
Wet betreffende strafbare belediging (1978». Met verdwijning van een
zekere overheidscontrole in de ornroep daarentegen hebben afgevaardigden
van het CDA, onder andere met een al eerder door antirevolutionairen en
katholieken gehanteerde verwijzing naar de indringendheid van radio en
televisie, meer moeite. De meerderheid van de CDA-leden besluit echter
tenslotte toch voor verdwijning van de ministeriele tuchtbevoegdheid te
stemmen met onder andere een beroep op ieders persoonlijke verantwoorde-
Iijkheid. Het CDA dient hierbij in de Tweede Kamer niet, zoals in
1972/1973 de KVP, een amendement in om enig ingrijpen van de minister
te behouden.

Over het verband tussen opvattingen van CDA-kamerleden en bepalingen
in partijprograms kunnen we niet meer opmerken dan dat eenmaal een
verband aanwezig is met een specifieke bepaling in een program (6.6,
Vrijheid van meningsuiting binnen de krijgsmacht) en eveneens eenmaal
een verband aangetoond kan worden met een algemene bepaling (6.9,
Wetten betreffende strafbare belediging). Tweemaal is er geen direct
verband aan te tonen tussen kameropvattingen en bepalingen in partijpro-
grams (6.7, Vrijheid van meningsuiting van ambtenaren; 6.10 Grondwet
van 1983).

§ 6 De SGP

Lopen de antirevolutionaire, de rooms-katholieke en de christelijk-historische
afgevaardigden door de jaren heen niet voorop in het verdedigen van de
vrijheid van meningsuiting, voor de afgevaardigden van de SGP geldt dit
zowel in de periode 1917-1940 als in de periode 1945-1983 in nog sterkere
mate. Vrijwel altijd stemmen zij in met voorgestelde beperkingen van de
vrijheid van meningsuiting, zelden noemen zij de vrijheid van meningsuiting
uitgebreid in hun redevoeringen en zo nu en dan geven zij in de periode
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1917-1940 duidelijk te kennen dat zij niet wensen op te komen voor de
vrijheid om ongeloof te propageren (5.9, Wet tot strafbaarstelling van
Godslastering; 5.5, Weigering goedkeuring statuten). Bovendien roepen
de staatkundig-gereformeerden in hun redevoeringen regelmatig om
verdergaande beperkingen van de vrijheid van meningsuiting (5.5,
Weigering goedkeuring statuten; 5.6, Bioscoopwet; 5,9, Wet tot strafbaar-
stelling van Godslastering; 5.12, Grondwet van 1938;6.5, Wetgeving voor
radio en televisie; 6.6, De vrijheid van meningsuiting in de krijgsmacht;
6.9, Wet betreffende strafbare belediging (1978»). Zij staan voorgestelde
en gewenste beperkingen vooral voor met een beroep op God en Gods
Woord (5.6, Bioscoopwet; 5.9, interpellatie-Wijnkoop; 5.12, Grondwet
van 1938; 6.5, Wetgeving voor radio en televisie; 6.8, Wet op de
filmvertoningen) of met een verwijzing naar artikel36 van de Nederlandse
geloofsbelijdenis (5.5, Weigering goedkeuring statuten; 5.7, Artikell77
vande Indische Staatsregeling; 5.9, Wet tot strafbaarstelling van Godslaste-
ring). Regelmatig noemen de staatkundig-gereformeerden naast bovenge-
noemde redenen ook het zedelijk belang van de bevolking als reden om
beperkingen toe te juichen (5.6, Bioscoopwet; 5.12, Grondwet van 1938;
6.5, Wetgeving voor radio en televisie; 6.8, Wet op de filmvertoningen).

Is er in het algemeen vanaf 1922 bij de afgevaardigden van de SGP
weinig verandering in houding te constateren ten opzichte van beperkingen
van de vrijheid van meningsuitingen blijven de staatkundig-gereformeerden
in het parlement voorstanders van de aan de orde zijnde beperkingen van
de vrijheid van meningsuiting, toch zijn er enkele kleine wijzigingen aan
te geven. Zo stellen de staatkundig-gereformeerde afgevaardigden, hoewel
zij blijven ageren tegen godslasterlijke en ergerlijke uitingen, zich in de
periode 1945-1983 in het parlement niet meer zo duidelijk op voor het
tegengaanvan het propageren van ongeloofstheorieen, Daarenbovenwensen
zij in 1975/1976, hoewel zij nog steeds de bioscoop zien als in strijd met
de Bijbel, geen voorstel te doen om te komen tot een verbod van openbare
bioscoopvoorstellingen; een voorstel waartoe zij in 1923 en in 1925/1926
weI zijn overgegaan. Tenslotte valt in verband met grondwetswijzigingen
op dat de ijver die de afgevaardigden van de SGP in 1938aan de dag leggen
om bepaalde lectuur te weren, bij de totstandkoming van de Grondwet van
1983 niet meer terug gevonden wordt. In 1976/1977 zijn de kamerleden
van de SGP echter weI op een andere manier voor verdergaande beperking
van de vrijheid van meningsuiting; zij betreuren dan namelijk de uitsluiting
van filmkeuring voor volwassenen in de Grondwet.
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Het verband tussen opvattingen van staatkundig-gereformeerde kamerleden
en bepalingen in programs betreft verscheidene malen bepalingen die voor
een bepaald onderwerp gelden (5.5, Weigering goedkeuring statuten; 5.9,
Wet tot strafbaarstelling van Godslastering; 6.5, Wetgeving voor radio en
televisie), maar daarnaast algemene bepalingen in programs (5.6, Bioscoop-
wet; 5.12, Grondwet 1938; 6.6, Vrijheid van meningsuiting binnen de
krijgsmacht; 6.8, Wet op de filmvertoningen; 6.9, Wetten betreffende
strafbare belediging). Slechts tweemaal is er geen duidelijk verband aan
te tonen tussen opvattingen van kamerleden van de SGP en bepalingen in
partijprograms (6.7, Vrijheid van meningsuiting van ambtenaren; 6.10,
Grondwet van 1983). Bij de SGP vinden we overigens eveneens dat
tweemaal in het parlement geuite opvattingen van kamerleden in programs
van latere datum naar voren worden gebracht (5.6, Bioscoopwet; 6.6,
Vrijheid van meningsuiting binnen de krijgsmacht). Echte strijdigheid tussen
in het parlement geuite opvattingen en bepalingen in partijprograms vinden
we bij de SGP niet. WeI wekt de houding van staatkundig-gereformeerden
ten aanzien van strafbaarstelling van Godslastering (5.9), gezien artikel
4 van het program van de SGP dat oproept tot strafbaarstelling van ontheili-
ging van Gods naam en dag, enigszins verwondering.

§ 7 Het GPV

In de houding van de afgevaardigden van het GPV ten opzichte van
beperkingen van de vrijheid van meningsuiting valt, vooral omdat deze
afgevaardigden maar ongeveer twintigjaar gevolgd kunnen worden, moeilijk
een wijziging waar te nemen. WeI kan deze houding afgezet worden tegen
de houding van afgevaardigden van andere christelijke partijen. Gaan we
hiertoe over dan zien we dat de afgevaardigden van het GPV evenals die
van de SGP weinig moeite hebben met het toestaan van beperkingen van
de vrijheid van meningsuiting en meerdere mal en een beroep doen op God
en Gods Woord om deze beperkingen te rechtvaardigen (6.5, Wetgeving
voor radio en televisie; 6.8, Wet op de filmvertoningen). Opmerkelijk is
voorts dat afgevaardigden van deze partij in de periode 1962-1983 redenen
voor het toestaan van beperkingen van de vrijheid van meningsuiting
aanvoeren die met name in de peri ode 1917-1940 door andere christelijke
partijen worden gebruikt. Zo hanteren zij naar aanleiding van de Nota over
het Massamediabeleid (1975) het gevaar voor de veiligheid van de staat,
de openbare orde en de goede zeden onder andere als reden om de
tuchtbevoegdheid van de minster te handhaven en bepaalde uitingen tegen

367



Hoofdstuk 7

te gaan (6.5) en gaan zij er in de periode 1962-1983 twee maal toe over
te ontkennen dat er sprake is van het in het gedrang komen van de vrijheid
vanmeningsuiting (6.5, wetsvoorstel-Roethof/Voogd; 6.6, De vrijheid van
meningsuiting binnen de krijgsmacht).

Bij het GPV is driemaal het verband tussen in het parlement weergegeven
opvattingen en bepalingen in partijprograms te vinden. Het betreft dan een
verband met bepalingen in programs die zijn toegespitst op een bepaald
onderwerp (6.5, Wetgeving voor radio en televisie; 6.6, Vrijheid van
meningsuiting binnen de krijgsmacht; 6.8, Wet op de filmvertoningen),
Tweemaal hebben we kunnen constateren dat opvattingen van kamerleden
van het GPV niet duidelijk in verband gebracht kunnen worden met
bepalingen van partijprograms.

§ 8 Samenvatting

Tot de periode 1945-1983 kornt het weinig voor dat afgevaardigden van
christelijke partijen de vrijheid van rneningsuiting in het algemeen (dat wil
zeggen niet aIleen voor de eigen groepering) wensen te beschermen.
Redenen voor de beperkingen vormen voor de christelijke kamerleden onder
andere de taak die de overheid heeft op het gebied van de openbare orde,
de goede zeden, de veiligheid van de staat, de geestelijke en zedelijke of
algerneen nationale belangen van de bevolking; de taak en de roeping die
de overheid heeft tot handhaving van normen die in de Bijbel te vinden
zijn en tot behoud van de christelijke zedenleer en ingeval van de SGP de
taak van de overheid op grond van artikel 36 van de Nederlandse
geloofsbelijdenis. Noemenswaardige afwijkingen vande hierboven geschetste
algemene houding van de christelijke afgevaardigden tot het niet-opkomen
voor de vrijheid van meningsuiting tot de periode 1945-1983, vinden we
bij de staatkundig-gereformeerden niet; bij de antirevolutionairen alleen
in 1884 en 1887 als het de vrijheid van meningsuiting van ambtenaren
betreft; bij de rooms-katholieken (al dan niet verdeeld) in de periode 1848-
1887 ten aanzien van het zegelrecht (1869), in verband met de drukpersvrij-
heid in Nederlands-Indie (1857-1864) en in 1884 als de vrijheid van
meningsuiting van ambtenaren aan bod kornt; bij de christelijk-historischen
(onderling verdeeld) vooral als het gaat om het strafbaar stellen van vloeken
van een meerdere tegen een mindere in het leger (190111902) of om
strafbaarstelling van Godslastering in het Wetboek van Strafrecht (19311
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1932) maar ook als het gaat om religieuze meningsuiting in het algemeen
(1924).

In de periode 1945-1983 lijkt bij de afgevaardigden van ARP, CHU
en KVP een grotere bereidheid aanwezig de vrijheid van meningsuiting
te verdedigen. lets meer dan voorheen zijn zij van mening dat beperkingen
van de vrijheid van meningsuiting moeten worden afgewezen en dat de
vrijheid van meningsuiting in het algemeen (dat wil zeggen niet aIleen voor
de eigen groepering) beschennd moet worden. Bovendien vaIt te constateren
dat de tendens die zich in de periode 1917-1940 aftekent, namelijk om steeds
meer in redevoeringen aan te geven dat men zich bewust is van het feit
dat beperking van de vrijheid van meningsuiting in het geding is en dat
aldus zorgvuldige overweging vereist is, zich in de periode 1945-1983
voortzet. Deze tendens zien we zeer zeker terug bij het CDA in verband
met de behandeling van de grondwetswijziging van 1983. Bij de afgevaardig-
den van de SGP vertoont zich bovenstaande verandering in houding ten
opzichte van beperkingen van de vrijheid van meningsuitng niet; zij reageren
op deze beperkingen na de oorlog nagenoeg hetzelfde als voor de oorlog.
Van kamerleden van het GPV valt op dat zij in de ongeveer twintig jaar
dat zij in het parlement aanwezig zijn, een paar keer argumenten naar voren
brengen om beperkingen van de vrijheid van meningsuiting te rechtvaardigen
die voor de oorlog door onder andere antirevolutionaire, rooms-katholieke
en christelijk-historische kamerleden zijn gebruikt.

Tot slot wijzen we nog op het verband tussen opvattingen van christelijke
afgevaardigden in het parlement wat de beperking van de vrijheid van
meningsuiting betreft en bepalingen in partijprograms. In het algemeen geldt
dat dit verband bij aIle behandelde christelijke partijen vrij vaak aanwezig
is. Zowel een verband tussen kameropvattingen en algemene bepalingen
als een verband tussen kameropvattingen en meer specifieke bepalingen
zijn (behalve wat het laatste betreft bij het GPV) regelmatig te vinden. Voor
de antirevolutionairen, de christelijk-historischen en de rooms-katholieken
geldt dat in de peri ode 1917-1940 het meest gesproken kan worden van
een verband tussen kameropvattingen en bepalingen in partijprograms.
Ondanks dit verband tussen kameruitspraken en bepalingen in partijpro-
grams, heerst er toch binnen deze groeperingen verscheidene keren
verdeeldheid ten aanzien van verschillende beperkingen van de vrijheid
van meningsuiting. Bij de antirevolutionairen en rooms-katholieken treedt
deze verdeeldheid zelfs een enkele keer op als er sprake is van een verband
tussen kameropvattingen en bepalingen uit programs die specifiek gelden
voor een bepaald onderwerp. Slechts eenmaal kunnen we enige strijdigheid
constateren tussen een programbepaling en kameropvattingen; de antirevolu-
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tionairen stemmen in 1975 immers niet allemaal conform het program van
actie van 1971-1975, dat afschaffmg van filmkeuring voorstaat. Daarnaast
valt te betwijfelen of de staatkundig-gereformeerden geheel in overeenstem-
ming met artikel 4 van hun program handelen, als zij in 1932 tegen het
wetsontwerp tot stratbaarstelling van Godslastering stemmen. Vermeldens-
waardig is voorts dat het zo nu en dan bij antirevolutionaire, rooms-
katholieke en staatkundig-gereformeerde kamerleden voorkomt dat hun
opvattingen pas later in hun eigen partijprograms worden teruggevonden.

§ 9 Perspectief

Uit ons onderzoek is gebleken dat in de argumentatie van afgevaardigden
van de ARP, de CHU, de KVP (RKSP) en het CDA met betrekking tot
zaken die de vrijheid van meningsuiting betreffen, weinig vaste lijn te
ontdekken is. De afgevaardigden van deze partijen komen meestal met een
benadering van de meningsvrijheid en met argumenten die zij voor een
bepaald onderwerp op een bepaald moment van toepassing achten. Zo komt
het voor dat zij de beperking van de vrijheid van meningsuiting de ene keer
anders benaderen dan de andere keer. Hoewel ongetwijfeld hun christelijke
politieke overtuiging bij de totstandkoming van hun opvatting een rol speelt,
is meestal niet duidelijk hoe en in welke mate deze overtuiging van invloed
is op het al dan niet instemmen met een beperking van de vrijheid van
meningsuiting. Om enige duidelijkheid (ook en vooral voor de kiezers) te
scheppen over de manier waarop de christelijke politieke overtuiging in
de politieke praktijk leidt tot het nemen van specifieke beslissingen in
verband met de vrijheid van meningsuiting, is het noodzakelijk dat
vertegenwoordigers van christelijke partijen zich ervan bewust zijn dat er
een niet te vermijden spanning bestaat tussen enerzijds de vrijheid
(rechtsstaat) die zij wensen te verdedigen en anderzijds het weren van wat
schadelijk is op grond van een christelijke politieke overtuiging. Christelijke
afgevaardigden kunnen in hun betoog deze spanning als uitgangspunt nemen
en vervolgens een gedegen afweging van uiteenlopende belangen maken.
Het resultaat van deze belangenafweging zal wellicht bij het CDA anders
zijn dan bij de kleine christelijke partijen. Voor elke christelijke partij geldt
echter dat wetten die de vrijheid van meningsuiting beperken, ertoe moeten
bijdragen dat 'het alles met goede ordinantie onder de mensen toega'.
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Summary

The main topic of this research concerns the attitude towards freedom of speech of
Christian members of parliament during the time period 1815-1983, whenever legislation
or issues concerning this freedom are treated in parliament. Of main importance is in
what way the conviction of Christian members of parliament, which says that the state
should use Gods law as a guideline for governing and for making legislation, influences
their political acting on issues of freedom of speech. In what way do Roman Catholic
members of parliament deal with their Catholic views concerning boundaries that the
government should impose on the individual, 'which arise from the natural order of
the creation as formulated in the reason of God' , come into order when freedom of speech
is at stake? And how do Protestant members of parliament determine the task of the
government, as depicted in article 36 of the Netherlands Articles of Faith (Confessio
belgica), concerning subjects that have to do with freedom of speech? How do Christian
representatives deal with the dilemma of the tension between on the one hand the freedom
of speech that the Christians wish for themselves, and on the other hand the freedom
of speech for other people that can lead to utterances, against which they and/or the
government in principal should act? We also try to find the link between the opinions
of Christian representatives in parliament and statements in party manifestos.

In this book we denote members of parliament as Christian members of parliament,
whenever they act as representatives of a Christian party, or, during the period that
political parties do not yet exist, whenever in the literature they are known as Roman
Catholics or Anti-Revolutionaries, or whenever they use a religious conviction to arrive
at a particular opinion.

Until the period 1945-1983 it hardly ever occurred that representatives of Christian
political parties wished to protect the freedom of speech in general (i.e. not only for
their own supporters). For Christian members of parliament, the reasons for this
restriction were, among other things, the government's duty in the field of public order,
public morality, national security, the spiritual and moral or general national interest
of the population; the government's duty and responsibility for the maintenance of the
precepts contained in the Bible and for the preservation of Christian morality, and, in
the case of the SGP (Reformed Political Party in the Netherlands), the duty of the
government based on article 36 of the Netherlands Articles of Faith. Among SGP
members we do not find appreciable deviations from the general attitude, delineated
above, of Christian representatives as regards not protecting the freedom of speech until
the 1945-1983 period; we do find differences among members of the Anti-Revolutionary
Party (ARP), however, only in the years 1884 and 1887 where the issue is the freedom
of speech of civil servants; among Roman Catholic representatives (divided or not) in
the period 1848-1887 with regard to stamp duty (1869), in connection with freedom
of the press in the Dutch East Indies (1857-1864) and in 1884, when the freedom of
speech of civil servants is under discussion; among members of the Christian Historical
Union CHU (divided among themselves) particularly concerning penalisation for the
swearing of a superior against an inferior in the army (190111902) or the penalisation
of blasphemy in the Penal Code (1931/1932), but also concerning religious freedom
of speech in general (1924).
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In the period 1945-1983 there seems to be a greater willingness to protect the freedom
of speech among representatives of ARP, CHU and KVP. To a somewhat greater extent
than previously, they are of the opinion that restrictions on the freedom of speech must
be rejected and that the freedom of speech in general (i.e. not only for their own
supporters) must be safeguarded. Inaddition, the trend that emerges in the period 1917-
1940, namely the growing tendency to state in speeches that one is aware of the fact
that the freedom of speech is at stake and that careful consideration is therefore required,
continues in the period 1945-1983. This tendency is clearly reflected by the Christian
Democratic Appeal (CDA) in connection with the discussion about the revision of the
Constitution in 1983. The aforementioned change in attitude with respect to restrictions
on the freedom of speech, is not displayed by representatives of the SGP; after 1945
their reaction to these restrictions is almost identical to their attitude before the War.
It is remarkable that in the period of approximately twenty years of their being in
parliament, GPV representatives several times put forward arguments justifying the
restriction of freedom of speech that were also Usedbefore the war by Anti-Revolutionary,
Roman Catholic and Christian-Historical MP's, among others.

Finally, we wish to emphasise the correlation between the opinions of Christian
representatives in parliament concerning restriction of the freedom of speech and
statements in party manifestos. It can generally be stated that this correlation is usually
present in all the Christian parties that are discussed in this thesis. The correlation between
parliamentary opinions and general statements, as well as the relationship between
parliamentary opinions and more specific statements is regularly encountered (except
for GPV with respect to the latter). As regards the Anti-Revolutionaries, the Christian-
Historicals and the Roman Catholics, it can be stated that in the period 1917-1940, there
is a most perceptible correlation between pronouncements in parliament and statements
in the party manifesto. In spite of this correlation, division occurs several times within
these groups with respect to various restrictions on the freedom of speech. Among the
Anti-Revolutionaries and Roman Catholics there is even an occasional division on points
for which there is a parallel between declarations in parliament and specific manifesto
statements. Only once, some degree of contradiction can be observed between a manifesto
statement and parliamentary opinion; indeed, in 1975 the Anti-Revolutionaries do not
unanimously vote in conformity with the 1971-1975 action programme that advocates
the abolition of film censorship. Moreover, it can be doubted whether SGP members
acted entirely in conformity with article 4 of their manifesto when they voted against
the bill for the penalisation of blasphemy. Furthermore, it should be mentioned that
occasionally, Anti-Revolutionary, Christian-Historical and Roman Catholic members
of parliament only later found their views confirmed by statements in their own party
manifestos.

372



Lijst van aangehaalde Iiteratuur

Albers 1903-1904
P.H. Albers, Geschiedenis van het herstel der Hierarchie in de Nederlanden,
's-Gravenhage 1903-1904.

Bannier 1936
G.W. Bannier, Grondwetten van Nederland, Zwolle 1936.

Beinema 1970
M. Beinema, Filmen en keuren, AR Staatkunde 1970, p. 294 e.v.

Bogaarts 1989
M.D. Bogaarts, De periode van het kabinet-Beel 1946-1947, deel II,
's-Gravenhage 1989.

Boogman 1978
r.c. Boogman, Rondom 1848, Haarlem 1978.

Boon 1988
PJ. Boon, Zonder voorafgaand verlof, Nijmegen 1988.

Bosmans 1990
Staatkundige vormgeving in Nederland, deel II lOe druk, AsseniMaastricht 1990.

De Bruyne 1912
J.A. de Bruyne, De geschiedenis van Nederland in onzen tijd, deel II en
deel II, Schiedam 1912.

De Bruyne/Japikse 1917-1919
J .A. de Bruyne, N. Japikse, Staatkundige geschiedenis van Nederland,
deel I, Leiden 1917-1919.

Colenbrander 1909
H.T. Colenbrander, Ontstaan der Grondwet, deel II, 's-Gravenhage 1909.

Colijn 1934
H. Colijn, Saevis tranguillus in undis, Amsterdam 1934.

Diemer 1937
E. Diemer, Vrijheid van drukpers, Rotterdam 1937.

Duynstee/Bosmans 1977
FJ.F.M. Duynstee, J. Bosmans, Het kabinet Schermerhorn-Drees 1945-1946,
AsseniAmsterdam 1977.

Elzinga/Wisse 1988
D.J. Elzinga, e. Wisse, Nederlands parlementsrecht, Monografie 5
De parlementaire fracties, Groningen 1988.

Eskes 1991
J.A.O. Eskes, Het Nederlandse beeld van politieke partijen tussen 1813
en 1848, Jaarboek Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen,
Groningen 1991.

Van der Grinten 1934
J.H.P.M. van der Grinten, Verspreide opstellen, Nijmegen 1934.

373



Lijst van aangehaalde literatuur

Van Hamel 1927
G.A. van Hamel, Inleiding tot de studie van het Nederlandse Strafrecht,
4e druk, 's-Gravenhage 1927.

Handelingen Staten-Generaal 1815-1983
Handelingen van de Eerste en Tweede Kamer 1815-1983: Verslag, Aanhangsel en
Bijlagen.

Hemels 1969
J.M.HJ. Hemels, De Nederlandse pers voor en na de afschaffing van het
dagbladzegel in 1869, Assen 1969.

Hins 1991
A.W. Hins, Ontvangstvrijheid en buitenlandse ornroep, Deventer 1991.

Van der Horst 1967
Th.A.M. van der Horst, Arnbtenaren en grondrechten, Alphen aid Rijn 1967.

De Jong 1951
J.J. de Jong, Politieke organisatie in West-Europa na 1800, 's-Gravenhage
1951.

De Jong 1969
L. de Jong, Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldooriog, deel I
Voorspe\, 's-Gravenhage 1969.

Jorg 1979
N. Jorg, Recht voor rnilitairen, Alphen aid Rijn 1979.

Koekkoek 1978
A.K. Koekkoek, Partijleiders en kabinetsformatie, Deventer 1978.

Kortmann 1987
C. AJ .M. Kortmann, De grondwetsherzieningen van 1983 en 1987, Deventer 1987.

Kuyper 1907
A. Kuyper, Ons Program, 5e druk, Hilversum 1907.

Langemeijer 1977
F.F. Langemeijer, Aard en functie van het militair tuchtrecht, Zwolle 1977.

Lipschits 1977
I. Lipschits, Ontstaansgeschiedenis van de Nederlandse politieke partijen,
deel I De protestants-christelijke stroming tot 1940, Deventer 1977.

Lipschits 1977
I. Lipschits, Politieke strorningen in Nederland, Inleiding tot de
geschiedenis van de Nederlandse politieke partijen, Deventer 1977.

De Meij 1989
J.M. de Meij, Uitingsvrijheid, Amsterdam 1989.

Naar een nieuwe Grondwet? 1968
H.Th.J.F. van Maarseveen (red), De parlementaire geschiedenis van de Proeve
van een nieuwe Grondwet (1950-1967), deel I, 's-Gravenhage 1968.

Oud 1948-1949
P.J. Oud, Het jongste verieden, Parlementaire geschiedenis van Nederland 1918-1940,
delen I-V, Assen 1948-1950 ..

Oud 1990
P.J. Oud, Staatkundige vormgeving in Nederland, deeI I lOe druk bewerkt door
J. Bosmans, Assen 1990.

374



Lijst van aangehaalde literatuur

Partijprogramma's 1879-1983
- Parlement en kiezer, Jaarboekje 1911-... , samengesteld door l.A. Jungrnann,

F.K. Iterson, P. Goossen, 's-Gravenhage, Leiden (bevat partijprogramma's
tot 1971).
- A. Kuyper, Ons Program, 5e druk 1907, Hilversum,
- H. van Spanning, De Christelijk-Historische Unie, Leiden 1988.
- A.J. Verbrugh, Universeel en antirevolutionair, deel I, Groningen 1980.
- G.J.M. van Wissen, de christen-democratische visie op de rol van de staat

in het sociaal-economisch leven, Amsterdam 1982.
Van der Pot/Donner/Prakke 1989

C.W. van der Pot, A.M. Donner, L. Prakke, Handboek van het Nederlandse
staatsrecht, Zwolle 1989.

Reinsrna 1969
R. Reinsrna, De invasie der kerkelijke, AR Staatkunde 1969, p. 253.

De Roo 1970
E.J. de Roo, Godslastering, Deventer 1970.

De Ruwe 1957
J.T. de Ruwe, De Eerste Kamer der Staten-Generaal, Nijmegen 1957.

De Savornin Lohman 1901
A.F. de Savornin Lohman, Onze Constitutie, Utrecht 1901.

Schalken 1972
Tom M. Schalken, Pornografie en Strafrecht, Arnhem 1972.

Van Spanning 1988
H. van Spanning, De Christelijk-Historische Unie, Leiden 1988.

Sybenga 1921
S. Sybenga, De Grondwet van 1887, Toegelicht ook in verband met de praktijk,
6e druk, 's-Gravenhage 1921.

Verbrugh 1980
A.J. Verbrugh, Universeel en Antirevolutionair, deel I, Groningen 1980.

Van Welderen Rengers 1948
W.J. van Welderen Rengers, Schets eener pariementaire geschiedenis van
Nederland, deel I 1849-1891, 4e druk, 's-Gravenhage 1948.

De Wilde/Smeenk 1949
J.A. de Wilde, C. Smeenk, Het yolk ten baat, Groningen 1949.

Van Wissen 1982
G.J.M. van Wissen, De christen-democratische visie op de rol van de staat
in het sociaal-economisch leven, Amsterdam 1982.

Witlox 1919
J.H.J.M. Witlox, De Katholieke Staatspartij in haar oorsprong en ontwikkeling
geschetst, deel I, 's-Hertogenbosch 1919.

Zwemstra 1992
S. Zwernstra, Bescherming van uitingsrechtendoor administratieve rechters, Zwolle
1992.

375



376



Personenregister

Aarden,l.M.,
Abma, H.G.,
Aerschot, van,
Agt, A.A.M. van,
Albarda,l.W.,
Albers, P.H.,
Algra, H.,
Amelsvoort, MJ J. van,
Anema, A.,
Arts, A.H.A.,
Arts, P.M.,
Asch van Wijck, H.W. van,
Asch van Wijck, M.M. van,

290
301, 304, 305,306, 320, 328, 329, 334, 335, 337

10
312

179, 180, 181, 183,221,223,225,226
15

271,272,298,309
321

205,208,230,231
94, 97, 98, 112

168, 169
97

69,70

Baeten, A.M.LH.,
Bakker-Nort, B.,
Barmier, G.W.,
Beaufort, W.H. de,
Beel, LJ.M.,
Beerekamp, 1.W.,
Beernink, H.K.l.,
Beinema, M.,
Bergansius,l.W.,
Bergh, G. van den,
Bergsma, EJ.,
Betz, G.H.,
Beumer, s.r..
Bichon van IJsselmonde, M.,
Bidault, G.,
Biesheuvel, B.W.,
Biessen, 1.W. van der,
Blaisse, P.A.,
Blanken, 1.W. ,
Blomjous, H.MJ.,
Boelens, A.A. van,
Boer, H.A. de,
Boertien, c.,
Boetzelaer van Dubbeldam, e.W.Th. van,
Boeyen, H. van,
Bogaarts, M.D.,
Bomans,l.B.,
Boogman, r.c.,

287,288,294,309
216

11
66,67,68,69, 70

251,252, 253, 266, 275, 277
297, 309

269
161

91,93,94,97
174, 175, 176

140, 141
51

138
53,56,58,63,69,78

253, 282, 285, 307, 340, 353, 360, 363
254
108
288

47,48,49,77,352
165, 166, 167

15
303, 306, 319, 360

295, 298, 309, 325, 329
164, 165, 168, 170

233, 234, 247
251,252,266,275

135
8

377



Personenregister

Boon, G.A.,
Boon, P.J.,
Bosch Kemper, J. de,
Bosch van Amelisweerd, J.W.M.,
Bosmans, J.,

Bosse, P.P. van,
Braat, A.,
Brandt, G.,
Brautigam, G.,
Brier, P.E.,
Brongersma, E.,
Brouckere, KJ .M.G. de,
Brouwers, HJ.,
Brugghen, J.J.L. van der,
Bruins Slot, J.A.HJ.S.,
Brumrnelkamp, A.,
Bruyn, J.G. de,
Bruyne, J.A. de,
Buchler, L.,
Buelens,l.B.,
Buys,l.Th.,
Bijleveld, H.,

Cals, J.M.L.Th.,
Calvijn, 1.,
Citters, S. van,
Cock, H. de,
Colenbrander, H. T.,
Colijn, H.,

Coninck, de,
Coops, J.A.H.,
Cornelissen, J.G.H.,
Cart van der Linden, P.W.A.,
Carver Hooft, 1.,
Carver Hooft, J.R.,
Cramer, Ch.G.,
Cremers, J.J.,

Daam Fockema,
Dam, G.C. van,
Dam van Isselt, E.W. van,
Deckers, L. N .,
Diemer, E.,
Dis, C.N. van,
Dis, C.N. jr. van,

378

143, 181, 183, 192
1

56
139

5,6,29,30,32,81,83, 117, 131, 132,
251, 252, 253, 266, 290

31,44,45,50,51,52,55,57
135
42

253, 296, 297, 298, 302
160, 161, 162, 173

325, 326
15, 17

73
31

288, 289, 308
104, 106

63
37,39,50

73, 74, 76, 80, 351, 362
14

75, 76, 223, 225
167, 168, 239

253, 254, 274, 279, 290, 330
147,320

184
9

9, 10, 11, 17
84,85, lll, 118, 119, 120, 122, 170, 171,

172, 193, 194,208,243,244
10

223
279

101, 117, 126
24
63

169
50

16,27
328, 329

20,21,23,27,38,45
155, 156

9, 14, 15, 22, 24, 87
227,234,289, 297

313



Personenregister

Dommer van Poldersveldt, G.E.G.C.K.,
Dona, H.,
Danker, L.A.,
Danker Curtius, D.,
Donner, A.M.,
Donner, J.,
Donner, J.H.,
Doom, H.W. van,
Dotrenge, Theod.,
Drees, W.,
Dresselhuys, H.C.,
Drucker, H.L.,
Durnbar, G.,
Dussen, van der,
Duyrnaer van Twist, L.F.,
Duynstee, F.J.F.M.,
Dijk, J.J.C. van,

Eck, D. van,
Eerdmans, B.D.,
Elout van Soeterwoude, P.1.,
Elzinga, D.1.,
Embden, D. van,
Engels, A.H.1.,
Eskes, J.A.D.,

Feber, L.J.M.,
Fievez, A.H.J.L.,
Fock, C.,
Fock, D.,
Foreest, C. van,
Frets, F.,

Gaay Fortman, B. de,
Gaay Fortman, W.F. de,

Gaulle, C.A.J.M. de,
Geer, D.1. de,
Gefken, J.W.,
Gelder, J. W. van,
Gendebien, J.F.,
Gerhard, A.H.,
Gerlache, E.C. de,
Geurtsen, A.,
Gielen, Jos.1.,
Godefroi, M.H.,
Goes van Naters, M. van der,

47
311,313
226, 228

22,29
30,254,330

118, 120, 147,203,206,209
69,70,74

305, 306
10

251,252,253,266
138, 151, 157

99, 101
52
10

88,89,94,95,97, 127, 129, 155
266

175, 176, 182, 183, 185

38,47,50,51,54
197

43, 46, 77
84,255,256

141
154, 155

7

167, 169, 170, 171
310
31

184
43
19

311,312,358
254, 297, 298, 309, 315, 316, 325, 326,
331,334, 335, 338, 344,346, 347, 351

282
118, 119, 130, 156, 159, 161, 163,227

55, 56, 58, 78
295, 309

12
143
16

327
270, 272, 274

48
277

379



Personenregister

Goltstein, J .K. van,
Goseling, C.MJ.F.,
Graaff, S. de,
Gratama, BJ.,
Gregorius XVI,
Grinten, J.H.P.M. van der,
Groen van Prinsterer, G.,
Gijn, A. van,

Haazevoet, P.J J .,
Haffinans, J.H.L.,
Hall, F.A. van,
Hamel, G.A. van,
Heemskerk, Az.J.,
Heemskerk, Th.,

Heemstra, S. van,
Heerkens Thijssen, J.NJ.E.,
Heide, A. van der,
Hemels, J.M.H.J.,
Heydenrijck, GJ. A.,
Heijermans, H.,
Hins, A.W.,
Hoevell, W.R. van,
Hoeven, A. van der,
Hoeven, H.J. van der,
Hoffman, M.A.F.H.,
Hofstede de Groot, P.,
Hogendorp, G.K. van,
Hollingerus Pijpers, P.J.J.,
Holvoet, J.J.,
Hoogcarspel, J.,
Horst, Th.A.M. van der,
Houten, S. van,
Hovy, W.,
Hoynck van Papendrecht, A.,
Hugenholtz, F.W.N.,

Idenburg, A.W.F.,

Jagt, J. van der,
Janssen, F.I.1.,
Japikse, N.,
Joekes, A.M.,
Jong, 1.1. de,
Jong, L. de,
Jong, PJ.S. de,

380

24, 37, 51, 56
211,212, 218, 226, 227

170
104
20

2
9, 32, 42, 43, 46, 77, 134, 143, 144, 201, 217

169

161
73

25,30
58, 59, 102, 103

31,56,74
83,97, 100, 118, 137, 138, 140, 141,

142, 147, 158, 169, 199,205
24

178,203,204,208
192, 197,211, 212, 215

24,50
59, 60, 63, 69, 72, 79

128
278

38, 42
139, 184, 187

91
43

8
10

55, 58, 78
10

277
48, 99
70, 71

108
41,42,43

102, 106

91,92,94,95,96,97,98, 189, 190,207

337
171
39

221,223,226
32, 33, 86, 122

118,251,256,263
253,254



Personenregister

Jonge, 1.L. de,
longe van Campens Nieuwland, M.W. de,
longeling, P.,
Jorg, N.,

Kaam, B. van,
Kaay, W. van der,
Katz, C.F.,
Kempen, A.E. van,
Kempenaer, 1.M. de,
Kemper,l.M.,
Kersten, G.H.,

Keuchenius, L.W.c.,
Kikkert, H.,
Kleerekoper, A.B.,
Klompe, M.A.M.,
Koejemans, A.1.,
Koekkoek, A.K.,
Koersen, Th.D.1.M.,
Kolthek, H.,
Koningsberger, 1.C. ,
Koolen, D.A.P.N.,
Koorders, D.,
Kort, W.L.P.M. de,
Kortenhorst, L.G.,
Korthals, H.A.,
Kortmann, C.A.1.M.,
Koster, H.1. de,
Kosto, A.,
Kranenburg, F.1.,
Kranenburg, R.,
Krol, Tj.,
Kropman, G.C.1.D.,
Kruisinga, R.1.H.,
Kruls, H.1.,
Krijger,l.M.,
Kuiper, C.l.,
Kuyper, A.,

Laar, A.R. van de,
Langemeijer, F.F.,
Lanschot, W.M. van,
Leclerc,
Ledeboer, R.B.,
Lenting, L.E.,
Leijenhorst, G. van,

63,69
58

296, 301, 304, 320, 334, 335, 337
97

288
147

203, 217
97

24, 25, 27, 29, 36, 37, 38,45
13

118,119, 126, 146, 148, 149, 154, 156, 157,
158, 159, 162, 170, 194, 195,238,239

69,70
289, 295, 313

128, 138, 139, 143, 144, 148
253,296,297,298

272
121,251,255

269
134, 135

119, 165, 166, 169
220
44

284
269

268,271
330
311

305,307
282, 284, 285, 289, 290

223, 225, 233
269

231,271
301, 302

310
176, 181, 187,201,208,244

135, 139
32, 33, 34, 35, 36, 79, 82, 83, 84, 88, 89, 98, 110

Ill, 114, 120, 134, 145, 189207,236,238,264
133, 134, 135, 136, 137, 141

22
139, 142,231

10
150
70

304, 305, 320

381



Personenregister

Limburg, J.,
Limburg Brouwer, P.A.S. van,
Lindeman, S.,
Iingbeek, C. A. ,
Lipschits, I.,
Lodewijk XV,
Loeff, J.A.,
Lubbers, R.F.M.,
Lucasse, C.,
Luther, M.,
Luyben, 1.L.A.,
Luzac, L.C.,
Lynden, W. van,
Lynden van Sandenburg, C. Th. van,

Maanen, C.F. van,
Mackay, AE.,
Mackay, AE. (neef van bovenstaande),
Malthus, T.R.,
Marchant, H.P.,
Marez Oyens, I.C. de,
Marijnen, V.G.M.,
Matteotti, G.,
Mean, Cesar de,
Meeussen, K.A.,
Mendels, M.,
Messchert van Vollenhoven, J.,
Meuleman, K.,
Meij, J.M. de,
Modderman, A.E.J.,
Molen, I.Tz. van der,
Moller, H.W.E.,
Mollerus, J.H.,
Mommersteeg, I.A.,
Mooren, J.H.,
Moorman, H.C.W.,
Mijer, P.,

Nelissen, A.P.L.,
Nierop, A.S. van,
Nispen tot Sevenaer, C.J.C.H. van,
Nispen tot Sevenaer, I.W.J.C.M. van,
Nispen tot Sevenaer, O.F.A.M. van,
Nispen van Pannerden, C.E.J.F. van,
Nispen van Sevenaer, J.A.C.A. van,
Nolens, W.H.,

382

105
49, 52

83,99,100,101, 113,351,362
120, 157, 159, 170,216,217,218

120, 126
96

88, 90, 101, 112
254
109

135, 157
19, 20, 26
24, 25, 36

43
31

5, 15
38, 41, 42, 45, 47, 49

59, 60, 63, 69, 70, 72, 79, 82
103, 104

90, 192, 193, 198
83,99, 113

253, 290
183
10

41, 42, 78
141, 185,204,205,206,219

56
321

1
31,59,60,63,70

152, 155, 162
163, 164, 167, 168

10
324

74, 75, 76, 80, 351
297

31,40,41

101, 102, 151
52

68, 69, 70
104

97,99, 100
57,58

41,44,46, 78
169



Personenregister

Oldenhuis Gratama, L.,
Oud, P.J.,

Paulus,
Peereboom, B.G.,
Peters, J.M.,
Petrus,
Philips Il,
Pierson, N.G.,
Polak, C.H.F.,
Polak, H.,
Pollema, R.,
Pot, C.W. van der,
Pothuis-Smit, W.C.B.,
Prakke, L.,

Quay, J.E. de,

Ravesteijn, W. van,
Reede van Oudtshoom, J.F. van,
Regout, E.R.H.,

Reinsma, R.,
Reymer, P.J.,
Ridderbos, J.,
Rochussen, J.J.,
Roessingh, P.H.,
Roethof, H.J.,
Romme, C.P.M.,
Roo, E.J.,
Roolvink, B.,
Roosjen, A.B.,
Ruiter, J. de,
Ruiter Zylker, D. de,
Rutgers, V.H.,
Rutgers van Rozenburg, J.W.H.,

Ruwe, J.T. de,
Ruys de Beerenbrouck, Ch.J.M.,
Ruys van Beerenbroek, G.L.M.H.,
Rijckevorsel, A. van,
Rijckevorsel, K. van,
Rijnders, D.,
Rijzewijk, J. van,

Saaymans Vader, P.R.,

54, 55, 59, 60
5,6,29,30,32,81,83, 117, 118, 126, 131. 132.

ISO, 163, 187. 190,213,220221,222

96. 112
201,202

279
229
215

83,88
325, 326

160
219.220,230,231,271

30, 298
141
30

253, 282, 285, 307

139
43

83, 102, 104, 107, 109, 115,211,350,
354, 358, 360, 364

43
138, 180, 182, 183, 192, 242

122
44, 52, 56

92,93
253, 298, 302, 303, 315, 324, 327, 368

276,277
de, 187, 190

315
269,270
328, 329

75
132, 133, 141, 142, 145, 155

lSI, 152, ISS, 156,223,
228,229,234,247,248

6
118, 119, 120, 150, 154, 155, 188, 190

74, 75, 76
50

294,309
321

135, 155

53, 56, 78

383



Personenregister

Sandelin, P.A.,
Sanden, P.J.A. van der,
Sasse van Ilsselt, A.F.O. van,
Sasse van IJsselt, L.F.J .J.J. van,
Sasse van IJsselt, L.J .B. van,
Savornin Lohman, A.F. de,

Savornin Lohman, B.C. de,
Schaepman, H.J.A.M.,
Schaik, J.R.H. van,

19
300, 301, 302, 333, 338

lOS, 107, 135, 138,204,245
12, 16, 17,20
26,57,58,78

2,32,33,61,62,63,67,68,69,70,72,75
M,~,W,~,~,~,~,~,W%,~,~,

100, Ill, 112, 113, 114, 127, 128, 129, 130, 131,
136, 137, 141, 143,224236,302,309,315,344,

351,352,355,356
206, 208, 244, 356

63, 73, 80, 82, 86, 124
120, 135, 141, 145, 146, 148,210

211,212,213,218,219,221
295, 300, 301

101,209
90,91, 139

251, 252, 266
129
29

63,69,70
147
56

83,95,96,97,98, Ill, 112,
130, 145, 149, 156, 193, 237

303,307
285, 289, 290, 307

268, 269, 310
129, 157,224,225,227,234,247

311,313
15, 16

224
337
160

142, 143, 149, 188, 189, 190,200,201,
203, 206, 207, 208, 236, 237, 244, 356

33, 152, 155
75, 76, 351

215, 219
12

296
164

9, 33, 82, 85, 258
46

89,90,91,97, 117, 133
16

219

Schakel, M.W.,
Schalken, Tom M.,
Schaper, J.H.A.,
Schermerhorn, W.,
Scheurer, J. G. ,
Schimmelpenninck, G.,
Schimrnelpenninck van der Oye, A.,
Schimmelpenninck van der Oye, J.E. N. ,
Schimmelpenninck van der Oye, W.A.,
Schokking, J.,

Scholten, J.N.,
Scholten, Y.,
Schoonenberg, A.D.,
Schouten, J. 128,
Schul, W.,
Secus, F.M.J.H. de,
Simons, D.,
Simons, D.,
Slingenberg, M.,
Siotemaker de Bruine, J.R.,

Smeenk, c.,
Smit, J.M.,
Sneevliet, H.J.F.M.,
Snouck van Loosen, J.M.,
Someren-Downer, G.V. van,
Son, J.B. van,
Spanning, H. van,
Spengler, J.T. van,
Staalman, A.P.,
Stassart, G.J.A. de,
Steger, A.M.A.A.,

384



Personenregister

Storm, L.D.,
Struyken, A.A.H.,
Stuers, V.E.L. de,
Stufkens, N.,
Stulemeijer, H.,
Suring, J.G.,
Surmont de Volsberghe, F.P.G.A.,
Swingerden, G.R.G. van,
Sybenga, T.,

Tak van Poortvliet, J.P .R.,
Tammo Sypkens,
Terpstra, J.,
Teulings, F.G.C.J.M.,
Teijssen, J.L.P.M.,
Thiennes, de,
Thorbecke, J .R.,
Thijn, E. van,
Tienhoven, G. van,
Tilanus, H.W.,

Toom, W. den,
Toxopeus, E.H.,
Treub, M.W.F.,
Troelstra, P.J.,
Tydeman, M.,

Uhlenbeck, G.H.,
Uyl, J.M. den,

Vargas, J. de,
Veer, A.A. de,
Veerman, A.,
Vegte, H. van der,
Vegting, W.G.,
Verbrugh, A.l.,
Verheijen, J.B.A.J.M.,
Verhoef, A.C.,
Vermeer, E.A.,
Vessem, A.J. van,
Viruly Verbrugge, W.A.,
Visscher, H.,
Visser, E.C.,
Visser, 1.Th. de,

Visser, L.L.H. de,
Vliegen, W.H.,

23,36
298
105
272

153, 154, 155, 162
176, 177, 178

16
39
87

82,83
17

191, 195,211,212,217,229
181, 185, 199,200,208,245

337
10

22,23,30,31,36,38,39,51
338
82

152, 155, 156, 158, 162, 238,
269, 277, 278, 359

310
330

102, 103, 107
100, 101, 106, 113, 118, 131, 134, 139

104

44
254

135
205,208
284,285
177, 178

298
264, 306, 312

63
318
310

231, 232
52

144, 145, 148, 152, 153, 162, 198, 199, 208, 243
318

83,95,96,97,98,107,108,110, 111, 112, 126,
127, 130, 148, 149, 156, 157 164, 183

215,237
140, 141, 156, 164, 185,226

385



Personenregister

Vlijmen, B.R.F. van,
Voogd, J.1.,
Vorrink, J.J.,
Vos, F.,
Vos de Wael, A.F.,
Vos van Steenwijk, W.L. de,
Voute, J.R.,
Vrolik, A.,
Vuuren, A.C.A. van,

Waal Malefijt, J.H. de,
Walburg, Tj.,
Wassenaer van Catwijck, O. van,
Wassenaer van Catwijck, O.J.E. van,
Welderen Rengers, W.J. van,
Welter, Ch.J.I.M.,
Wessel-Tuinstra, E.K.,
Wichers, B.,
Wiegel, H.,
Wilde, J .A. de,

Willem I, koning der Nederlanden,
Willem Il, koning der Nederlanden,
Willem Ill, koning der Nederlanden,
Wisse, c.,
Wissen, G.J.M. van,
Witlox, J.H.J.M.,
Wttewaal van Stoetwegen, C.W.I.,
Wijnbergen, A.I.M.J. van,
Wijnkoop, D.,

Zadelhoff, J.H.F. van,
Zandt, P.,
Zeeuw, A.B. de,
Zinnicq Bergmann, F.1.E. van,
Zwemstra, S.,

386

94, 112
253, 298, 302, 303, 318, 321, 322, 368

310
196, 203

73
139, 141

337
51

155

90,97
312

31, 52, 53, 56, 57, 63, 69, 70, 74, 79, 351
97
87

172, 252
327, 328

24
337

33, 119, 185, 186,221,225,228,229,
231, 233, 234, 247, 310, 342

5, 11
5, 29, 36

81
84,255,256

1,261
5, 10, 14, 19, 43

269, 273, 284, 289, 297
106, 110, 127, 129, 194,200,208,245

191, 192, 196, 198,355,366

139
158, 169, 202, 203, 224, 234

184
54, 56, 58, 78

1



Verschenen uitgaven van de vakgroep staatsrecht,
bestuursrecht en bestuurskunde, faculteit der rechtsge-
leerdheid, Katholieke Universiteit Brabant

A.F.M. Brenninkmeijer, De toegang tot de reehter - een onderzoek naar de betekenis
van onathankelijke rechtspraak in een democratische rechtsstaat (1987)

A.A.L. Beers, Commentaar op het voorste1voor een nieuwe Wet openbaarheid van bestuur
(1987)

A.J. C. de Moor-van Yugt, Algemene beginselen van behoorlijk bestuur en buitenlandse
equivalenten (1987)

l.H.T.H. Andriessen e.a., Wetsevaluatie tussen wetenschap en beleid. Redactie: J.H.T.H.
Andriessene.a. (1987; samen met het Instituut voor soeiaal-wetensehappelijkonderzoek,
IVA)

R.M. van Male, Rechter en bestuurswetgeving - beroep tegen door bestuursorganen
vastgestelde algemeen verbindende voorsehriften en toetsing daarvan aan ongesehreven
reeht in rechtsvergelijkend perspectief (1988)

l.P. de long, Bestuursrecht van vreemde herkornst - een onderzoek naar de bronnen
en grondslagen van een drietal centrale elementen van de Nederlandse bestuursrechttheorie
(1988)

s.C. den Dekker-van Bijsterveld, De verhouding tussen kerk en staat in het lieht van
de grondrechten (1988)

P.C. Gilhuis, Milieurecht op weg naar de jaren negentig (1989)

P.J. Boukema e.a., Massamedia & Staatsreeht - de staatsrechtelijke grondslagen van
het mediarecht. Redaetie: E.M.H. Hirsch Ballin e.a. (1989)

A.K. Koekkoek en D.C. Fokkema, Versehillende werelden? (Different worlds?) - verslag
van de discussie over het preadvies van A.K. Koekkoek Administrative Law and the
Constitution in Ireland and the Netherlands en over de stellingen van D.C. Fokkema
Unificatie van reeht (1989; samen met de Nederlandse Vereniging voor Reehtsvergelij-
king)

P.H. Banda, Adrninistratief procesrecht invergelijkendperspectief -een rechtsvergelij-
kende studie naar de invloed van de functie van het beroep op de rechter bij de regeling
van het adrninistratieve procesrecht (1989)

387



Verschenen uitgaven vakgroep staatsrecht, bestuursrecht en bestuurskunde KUB

S.C. den Dekker-van BijsterveLd e.a., Kerk en Staat - actuele ontwikkelingen belicht.
Redactie: I.A.F. Peters (1989; samen met de Theologische Faculteit Tilburg en de
Radboudstichting)

Vakgroep staats recht, bestuursrecht en bestuurskunde, Recht doen door wetgeving -
opstellen over wetgevingsvraagstukken, aangeboden aan mr. E.M.H. Hirsch Ballin (1990)

c.P.J. Goorden, Rechtsbevoegdheid in het bestuursrecht - een rechtsvergelijkende
studie naar het bevoegdhedenvraagstuk in het bestuursrecht (1990)

M.J. C. Leijten, Tuchtrecht getoetst - een onderzoek naar de betekenis van grondrechten
voor de wettelijke regeling van tuchtrecht en van de tuchtprocedure (1991)

Mariette Kobussen, De vrijheid van de overheid (1991)

S. Zwemstra, Bescherming van uitingsrechten door administratieve rechters (1992)

F. V/emminx, Grondrechten en moderne beeldende kunst (1992)

WilLemienKort-van WeLzen,Christelijke kamerleden en de vrijheid van meningsuiting
- een parlementair-historisch onderzoek (1994)

388



Bibliotheek K. U. Brabant

. 111111111 1111111111111111111111111Ilijlllllllllllllllll ~ II11111
17000012066198


	HOOFDSTUK 1 Inleiding
	HOOFDSTUK 2 Beraadslagingen in de Staten-Generaal over de vrijheid van meningsuiting in de periode 1815-1848
	§ 1 Inleiding
	§ 2 Richtingen en stromingen
	§ 3 De Grondwet van 1815
	§ 4 Wet omtrent belediging van vreemde mogendheden
	§ 5 Wetten ter beteugeling van onrust en kwaadwilligheld
	§ 6 Reglementen van krijgstucht of discipline voor het krijgsvolk te water en te lande
	§ 7 De Grondwet van 1840
	§ 8 Het zegelrecht
	§ 9 Samenvatting
	HOOFDSTUK 3 Beraadslagingen in de Staten-Generaal over de vrijheid van meningsuiting in de periode 1848-1887
	§ 1 Inleiding
	§ 2 Partijprogramma's
	§ 3 De Grondwet van 1848
	§ 4 Het Drukpersreglement van Nederlands-Indie
	§ 5 De circulaire van minister Blanken
	§ 6 Wet tot afschaffing van het zegelrecht
	§ 7 Het Wetboek van Strafrecht
	§ 8 De vrijheid van meningsuiting van ambtenaren
	§ 9 Conclusie
	HOOFDSTUK 4 Beraadslagingen in de Staten-Generaal over vrijheid van meningsuiting in de periode 1887-1917
	§ 1 Inleiding
	§ 2 Partijprogramma's
	§ 3 De Grondwet van 1887
	§ 4 Nieuwe Wetboeken van Militair Straf- en Tuchtrecht
	§ 5 De vrijheid van meningsuiting van ambtenaren
	§ 6 Wet tot bestrijding van zedeloosheid (Lex Regout)
	§ 7 Conclusie
	HOOFDSTUK 5 Beraadslagingen in de Staten-Generaal over vrijheid van meningsuiting in de periode 1917-1940
	§ 1 Inleiding
	§ 2 Partijprogramma's
	§ 3 Subsidie dramatische kunst
	§ 4 De anti-revolutiewet
	§ 5 Weigering van goedkeuring van de statuten van 'De Dageraad' en de 'Nieuw-Malthusiaanschen Bond'?
	§ 6 De Bioscoopwet
	§ 7 Artikel 177 van de Indische Staatsregeling
	§ 8 Wetgeving voor radio-omroep
	§ 9 Wet tot strafbaarstelling van Godslastering
	§ 10 Wetten ter bestrijding van pornografie
	§ 11 Wet ter bescherming van de openbare orde
	§ 12 De grondwetsherziening van 1938
	§ 13 Conclusie
	HOOFDSTUK 6 Beraadslagingen in de Staten-Generaal over de vrijheid van meningsuiting in de periode 1945-1983
	§ 1 Inleiding
	§ 2 Partijprogramma's
	§ 3 Zuivering van de pers
	§ 4 De Grondwet van 1948
	§ 5 Wetgeving voor radio en televisie
	§ 6 De vrijheid van meningsuiting binnen de krijgsmacht
	§ 7 De vrijheid van meningsuiting van ambtenaren
	§ 8 Wet op de fllmvertoningen
	§ 9 Wetten betreffende strafbare belediging
	§ 10 De Grondwet van 1983
	§ 11 Conclusie
	HOOFDSTUK 7 Conclusies
	§ 1 Inleiding
	§ 2 De antirevolutionairen
	§ 3 De christelijk-historischen
	§ 4 De rooms-katholieken
	§ 5 Het CDA
	§ 6 De SGP
	§ 7 Het GPV
	§ 8 Samenvatting
	§ 9 Perspectief
	Summary
	Lijst van aangehaalde literatuur
	Personenregister
	Verschenen uitgaven van de vakgroep staatsrecht, bestuursrecht en bestuurskunde, faculteit der rechtsgeleerdheid, Katholieke Universiteit Brabant



