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• Docent: Paul Cliteur

• Ondersteuning: Tessa van Buchem

Methode:

1. Docent presenteert hoofdlijnen via dia’s

2. Docent en studenten analyseren tekst

3. Discussie (in groepjes) over deelvragen
(als dat technisch lukt)
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Ronald Dworkin

Handig erbij: Legaliteit en Legitimiteit.

In het bijzonder hoofdstuk 3 (scheiding van 
kerk en staat) en hoofdstuk 4 (universaliteit
van waarden en beginselen).
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https://openaccess.leidenuniv.nl/bitstream/handle/1887/57270/9789087282424.Cliteur.pdf?sequence=1


Scheiding van kerk en staat

• Moet de staat zich niet met godsdienst 
bemoeien?

• Mag de staat godslastering ontmoedigen?

• Moet de staat faciliteren dat men ook 
negatief over godsdienst mag schrijven? 
Tekenen? Grappen maken?

• Moet de staat – met andere woorden –
godsdienstkritiek beschermen?
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Universaliteit van waarden en  
beginselen?

• Moet de staat die vrijheid van 
godsdienstkritiek overal waarborgen?

• Onder alle omstandigheden?

• Met alle middelen die haar ten dienste 
staan?

• Zelfs wanneer dat op zwaar verzet stuit van 
de groep gelovigen die zich hiertegen 
verzet?
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Interpretatietheorie Dworkin

• Dworkin, Ronald A., “‘Natural’ Law 

Revisited”, in: University of Florida Law 

Review, Winter 1982, Volume XXXIV, 

Number 2, pp. 165-188 opens in new 

window

• Dworkin, Ronald, “Law as Interpretation”, 

in: Critical Inquiry, September 1982, 

pp. 179-200 opens in new window
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https://catalogue.leidenuniv.nl/primo-explore/fulldisplay?docid=TN_gale_legal2171919&context=PC&vid=UBL_V1&lang=en_US&search_scope=All_Content&adaptor=primo_central_multiple_fe&tab=all_content&query=any,contains,Dworkin,%20Ronald%20A.,%20%E2%80%9C%E2%80%98Natural%E2%80%99%20Law%20Revisited%E2%80%9D&offset=0
https://heinonline.org/HOL/Welcome?message=Please%20log%20in&url=%2FHOL%2FPage%3Flname%3D%26public%3Dfalse%26collection%3Djournals%26handle%3Dhein.journals%2Ftlr60%26men_hide%3Dfalse%26men_tab%3Dtoc%26kind%3D%26page%3D527


Zeer actuele tekst Dworkin

• Dworkin, Ronald, “The Right to Ridicule”, 

in: New York Review of Books, 12 march 
2006 opens in new window
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https://www.nybooks.com/articles/2006/03/23/the-right-to-ridicule/


Dworkin over “extreme 
speech” en “Democracy”

Dat voorwoord is een 
verdere ontwikkeling 
van wat Dworkin had 
uiteengezet in “The 
Right to Ridicule” en “A 
Map of Censorship”

Dworkin, Ronald, 
“Foreword”, in: Ivan 
Hare and James 
Weinstein, eds., 
Extreme Speech and 
Democracy, Oxford 
University Press, 
Oxford 2009, pp. v-ix.
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https://www.nybooks.com/articles/2006/03/23/the-right-to-ridicule/
http://web.a.ebscohost.com.ezproxy.leidenuniv.nl:2048/ehost/ebookviewer/ebook/ZTAwMHh3d19fNDM4NDY2X19BTg2?sid=1ecd6bd8-b190-4a33-8dab-7454f1a1695f@sdc-v-sessmgr01&vid=0&format=EB&rid=1


Centrale stelling Dworkin

• “In this Foreword I argue that freedom of 
speech is not just instrumental to 
democracy but constitutive of that practice 
and why, even apart from this intimate 
relationship with democracy, it is a 
universal human right.” (p. v).
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Dworkin maakt twee punten

1. Inderdaad, Freedom of speech is 
instrumenteel voor democratie en 
constitutief. Men kan geen democratie 
hebben zonder vrijheid van expressive.

2. Maar afgezien daarvan, vrijheid van 
expressie is ook nog eens een “universal 
human right”
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Stel je maakt alleen punt 1

Dan kan je zeggen “Wij hebben nu eenmaal 
een democratie, maar zij (China, Rusland, 
Saoedi-Arabië, Iran) hebben geen democratie. 
Zij hebben dus geen vrijheid van expressie. Of 
op een andere manier. Het is niet 
nodig/onverantwoord/imperialistisch/popu-
listisch/racistisch of anderszins 
onverantwoord onze normen aan anderen op 
te dringen.” Maar dat zegt Dworkin dus niet.
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Dworkin in 1994

“Is freedom of speech a universal right? Or is 
it, after all, just one value among others, a 
value cherished by middle-class intellectuals 
in Western democracies, but one which other 
cultures, drawing on different traditions, 
might well reject as unsuitable for them (…)” 

Dworkin, Ronald, “A New Map of  Censorship”, in: Index on Censorship, 1/2 , 1994, pp. 9-

15, p. 9.
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https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1080/03064229408535633


Dworkin onderscheidt:

1. Freedom’s oldest opponents: the despots

2. New enemies who claim to speak for 
justice not tyranny (p. v)

Dworkin, Ronald, “Foreword”, in: Ivan Hare and James Weinstein, eds., Extreme Speech and 

Democracy, Oxford University Press, Oxford 2009, pp. v-ix.
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http://web.a.ebscohost.com.ezproxy.leidenuniv.nl:2048/ehost/ebookviewer/ebook/ZTAwMHh3d19fNDM4NDY2X19BTg2?sid=1ecd6bd8-b190-4a33-8dab-7454f1a1695f@sdc-v-sessmgr01&vid=0&format=EB&rid=1


The New Enemies

“These new enemies point to other values we 
respect, including self-determination, 
equality, and freedom from racial hatred and 
prejudice, as reasons why the right of free 
speech should now be demoted to a much 
lower grade of urgency and importance” (p. 
v).

“Demoted”: vrijheid van expressive (VVMU) 
als minder belangrijk
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Waar komt de nieuwe 
vijandigheid vandaan?

“In part this new hostility reflects a reluctance 
to impose Western values on alien cultures” 
(p. v)

Dat heet: cultuurrelativisme (i.t.t. 
cultuuruniversalisme of universalisme)

Maar wat zijn “alien cultures”?
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https://nl.wikipedia.org/wiki/Cultuuruniversalisme


Alien cultures

1. Stierenvechten in Spanje kritiseren kan 
niet (als Nederlander), maar wel als 
Spanjaarden (of tweede generatie) dat 
willen organiseren in Nederland?

2. Of moet de “vreemde groep” een speciale 
status hebben? Bijvoorbeeld vroeger 
onderdrukt?
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Alien cultures and our own 
culture

“Can we reasonably expect peoples whose 
entire social structure and sense of national 
identity are based on the supreme authority 
of a particular religion to permit what they 
believe to be ridicule of that religion within 
their own borders” (p. v)

En wat als het gaat om onze eigen grenzen?
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Of bestaat ook teveel respect 
free speech in het algemeen?

“When the Supreme Court ruled, in the 
Skokie case, that the Constitution’s First 
Amendment protected neo-Nazis who 
wanted to carry swastikas through a town 
of Holocaust survivors in Illinois, many 
people of goodwill wondered how justice 
could require people to accept such a 
grotesque insult” (p. v).
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Pornografie

Catharine McKinnon wil 
de criminalisering van 
pornografie, want dit 
schept een cultureel 
klimaat waarin vrouwen 
worden beschouwd als 
onderworpen (p. v).
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Religieuze minderheden

“The most recent strand in this debate has 
been the attempts of some Western 
democracies to punish speech which vilifies 
or offends religious minorities, in particular 
those minorities which have been implicated 
in terrorist activity” (p. v).

UK: in 2006 prohibiting incitement to 
religious hatred. Ook voor cartoons!

19



Wegens al deze zaken: de 
algemene vraag

Namelijk:

“Is free speech a universal right, a right so 
important that we must work to secure it even 
in nations where it is unfamiliar and alien? Is 
it so important that we must tolerate, in its 
name, despicable and harmful speech in our 
own society” (p. vi)?
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Twee punten:

1. Het lijkt zo te zijn dat we vrijheid van 
expressie zien als een universeel recht. Dat 
is geïmpliceerd in ons engagement aan de 
Universele Verklaring van de Rechten van 
de Mens (1948)

2. Tevens lijkt de preoccupatie met 
“despicable and harmful speech” te groeien 
(artt. 137c en d Sr.)
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Dworkin relativeert het 
“schadelijke” van de uitingen

• “Bad speech” kan nare consequenties 
hebben, maar:

• “Many of those claims are inflated and 
some are absurd” (p. vi)

• Maar zelfs bij schade: wellicht moeten we 
tolerantie betrachten (p. vii)
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Wat is tolerantie?

Tallentyre, S.G. (pseudonym of  Evelyn Beatrice 

Hall), The Friends of  Voltaire, Smith, Elder & Co., 

London 1906, p. 199: “‘I disapprove of  what you 

say, but I will defend to the death your right to say 

it,’ was his attitude now.” Voltaire as characterized 

by Tallentyre. We kunnen dit noemen: Voltairiaanse tolerantie of  Klassieke tolerantie (Cliteur, 

Paul, “Tolerantie als voornaamste deugd in de multiculturele samenleving”, in: Paul Cliteur, Moderne 

Papoea’s: Dilemma’s van een multiculturele samenleving, Uitgeverij De Arbeiderspers, Amsterdam/Antwerpen 

2002, pp. 137-149).
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http://www.gutenberg.org/ebooks/56618
https://openaccess.leidenuniv.nl/bitstream/handle/1887/16204/Moderne%20papoeas%203e%20druk%5b1%5d.pdf?sequence=2


Waarom tolerantie?

1. Omdat men zelfs bij schade men nooit het 
recht heeft een ander te muilkorven

2. Omdat voor de meeste gevallen geldt dat 
het algemene principe van vrijheid goed 
werkt

3. Omdat democratie niet kan zonder 
vrijheid
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De consequenties van 
universaliteit

“But free speech, if it is a 
universal right, also 
protects pornographers 
hawking pictures of 
naked women with their 
legs spread, and bigots 
sporting swastikas or 
white hoods and selling 
hatred” (p. vii).
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John Stuart Mill over vrijheid

“Mill said that we should tolerate even the 
speech we hate because truth is most likely to 
emerge in a free intellectual combat from 
which no idea has been excluded” 
(“Foreword”, p. vii)

De utilistische rechtvaardiging van vrije 
expressie
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Maar Mill zal absolutisten 
nooit overtuigen

“People with passionate religious convictions 
think they already know the truth, however, 
and they can hardly be expected to have more 
confidence in Mill’s doubtful epistemology 
than in their own bibles” (p. vii).
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Gevolg van Mill’s “falen”

“If freedom of speech is a basic right, this 
must be so not in virtue of instrumental 
arguments, like Mill’s, which suppose that 
liberty is important because of its 
consequences. It must be so for reasons of 
basic principle” (p. vii).
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Wat is dat “basic principle”?

“We can find it in a condition of human 
dignity: it is illegitimate for governments to 
impose a collective or official decision on 
dissenting individuals, using the coercive 
powers of the state, unless that decision has 
been taken in a manner that respects each 
individual’s status as a free and equal member 
of the community” (p. vii).
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Not only vote but voice

Voor elke burger geldt dat hij niet alleen maar 
een “vote”, maar ook een “voice” moet hebben 
gekregen.

Een meerderheidsbeslissing is alleen maar 
“fair” als iedereen de gelegenheid heeft 
gekregen mee te praten (p. vii)

30



Conclusie

• “The majority has no right to impose its will 
on someone who is forbidden to raise a 
voice in protest or argument or objection 
before the decision is taken” (p. vii)

• Probleem: niet iedereen kan zijn stem laten 
horen.

• Oplossing: moet toch zoveel mogelijk 
geschieden.
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Consequentie IMHO

• Volgens de 
argumentatie van 
Dworkin is het 
vervolgen en 
veroordelen van 
bijvoorbeeld Geert 
Wilders problematisch

• Hij geeft “voice” aan 
een groep mensen 
zonder stem
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Grote gevolgen voor 
legitimiteit van “populisme”

• Aristocratische houding (Voltaire): 
“Wanneer het volk begint te redeneren is 
alles verloren”

• Hillary Clinton: “deplorables”

• Arthur Schopenhauer: “Tot het volk 
behoort er altijd eentje meer dan iedereen 
denkt” → Gelijkheid

• Dworkin: Politieke macht alleen legitiem 
wanneer ieder is gehoord
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Dworkin (nog een keer):

“It is as unfair to impose a collective decision 
on someone who has not been allowed to 
contribute to that moral environment, by 
expressing his political or social convictions 
or tastes or prejudices informally, as on 
someone whose pamphlets against the 
decision were destroyed by the police” (p. viii)
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En belediging dan?

“This is true no matter how offensive the 
majority takes these convictions or tastes or 
prejudices to be, nor how reasonable its 
objection is” (p. viii)
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Handyside (1976)

Handyside v. United Kingdom, Judgement of 7 
December 1976, Series A No. 24; (1979-80) 1 
EHRR 737: “Freedom of expression...is 
applicable not only to ‘information’ or ‘ideas’ 
that are favourably received or regarded as 
inoffensive or as a matter of indifference, but 
also to those that offend, shock or disturb the 
State or any sector of the population.” —
Paragraph 49 of the judgment
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https://globalfreedomofexpression.columbia.edu/cases/handyside-v-uk/


George Orwell (1903-1950)
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https://www.penguin.co.uk/articles/2017/george-orwell-scarily-accurate-quotes-about-truth.html


Karel van het Reve (1921-1999)
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Dworkin begrijpt de 
“verleiding” dit te negeren

“The temptation may be near overwhelming 
to make exceptions to that principle to declare 
that people have no right to pour the filth of 
pornography or race-hatred into the culture 
in which we all must live” (p. viii)
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Maar toegeven aan de 
verleiding heeft consequentie
….

“But we cannot do that without forfeiting our 
moral title to force such people to bow to the 
collective judgments that do make their way 
into the statute books” (p. viii)
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Zie ook Hart, “Postivism and 
the separation”

• “Bentham’s general recipe for life under the 
government of laws was simple: it was ‘to 
obey punctually; to censure freely’” (p. 597)

• Vgl. Famke Louise bedoelde oproep 

#ikdoenietmeermee niet zo: ‘Superveel 

respect voor corona’

• “Het was niet de bedoeling om haar 

volgers op te roepen de coronaregels 

van de overheid niet meer te volgen”
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https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/famke-louise-bedoelde-oproep-ikdoenietmeermee-niet-zo-superveel-respect-voor-corona~bb1427c9/


Consequentie voor belediging 
volgens Dworkin

• “So in a democracy no one, however 
powerful or impotent, can have a right not 
to be insulted or offended” (p. viii)

• Er bestaat geen recht om niet beledigd te 
worden
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Andere visie: Koningin Beatrix

• Koningin: recht om te beledigen 

bestaat niet

• DEN HAAG (ANP) - Koningin Beatrix heeft 

het maandag in haar kerstboodschap 

opgenomen voor de vrijheid van 

meningsuiting. Aan de basis van elke 

democratie ligt die vrijheid, die in de loop 

der tijden is bevochten, zei de koningin.

• 25 december 2006, 13:47 (Trouw)
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https://www.trouw.nl/nieuws/koningin-recht-om-te-beledigen-bestaat-niet~b5548b19/


Maar het gaat verder …

De vrijheid van meningsuiting wordt niet 
alleen door de wet beperkt, maar ook 
door normen van moraal en beschaving. 
Een recht om te beledigen bestaat niet, 
onderstreepte de koningin.
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https://www.trouw.nl/nieuws/koningin-recht-om-te-beledigen-bestaat-niet~b5548b19/


Dat patroon zien we ook vaak 
bij het EHRM

• Handyside v. United Kingdom, Judgement of  7 December 1976, 

Series A No. 24; (1979-80) 1 EHRR 737: “Freedom of  

expression...is applicable not only to ‘information’ or ‘ideas’ that 

are favourably received or regarded as inoffensive or as a matter 

of  indifference, but also to those that offend, shock or disturb 

the State or any sector of  the population.” — Paragraph 49 of  

the judgment

• Otto Preminger Institute v. Germany, Judgement of  20 September 

1994, Series A No. 295-A; (1995) 19 EHRR 34.
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file:///C:/Users/paulc/Downloads/001-57499.pdf
https://swarb.co.uk/otto-preminger-institut-v-austria-echr-20-sep-1994/


En religieuze belediging dan ?

“Echoing arguments in favour of laws 
prohibiting racist and homophobic speech, it 
is often said that religion is special, because 
people’s religious convictions are so central to 
their personalities that they should not be 
asked to tolerate ridicule of their beliefs, and 
might feel a religious duty to strike back at 
what they take to be a sacrilege” (p. viii)
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Toch geen uitzondering voor 
religie, volgens Dworkin

• “we cannot make an exception for religious 
insult” (p. ix)

• Men mag in cartoons “or otherwise” 
claimen dat “Islam is committed to 
terrorism, however misguided we think that 
opinion is” (p. ix)

• “Religion must observe the principle of 
democracy, not the other way round” (p. ix)
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A country ruled by prophets or 
generals

“Even in a country ruled by prophets or 
generals in which ordinary citizens have no 
real vote, these citizens must nevertheless 
have the right to speak out, to cry for the 
attention or to buy the ear of those who will 
decide their fates, or simply to bear witness, 
out of self-respect if nothing else, to what 
they believe to be wicked or unfair” (p. ix)
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Nog beperking voor VVMU 
volgens Dworkin?

Hij eindigt met: “Principle is indivisible, and 
we try to divide it at our peril. When we 
compromise on freedom because we think 
our immediate goals more important, we are 
likely to find that the power to exploit the 
compromise is not in our own hands after all, 
but in those of fanatical priests armed with 
fatwas and fanatical moralists with their own 
brand of hate” (p. ix).
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Evaluatie van Dworkin

• Is Dworkin een absolutist wanneer het op 
VVMU aankomt? Denkt hij dat nooit enige 
beperking op de VVMU mag worden 
aangebracht?

• Antwoord: dat denk ik niet. Ik denk alleen 
dat hij vindt dat men daar uiterst 
terughoudend mee moet omgaan

• Hoe kan men het standpunt van Dworkin 
ten aanzien van VVMU samenvatten?
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Dworkin als protagonist van 
tolerantie

• Wat is (Voltairiaanse) tolerantie?

• Stel koning Rex zoekt naar een criterium 
voor het beperken van de VVMU in zijn 
koninkrijk

• Hij zoekt en zoekt en zoekt en komt dan tot 
het volgende criterium: “Verboden moet zijn 
in mijn rijk dingen te zeggen waarmee ik het 
persoonlijk oneens ben.”
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Voltairiaanse tolerantie richt 
zich tegen Koning Rex
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Wat zou wél moeten worden 
gesanctioneerd?

Artikel 137d Sr.

“Hij die in het openbaar, mondeling of  bij 

geschrift of  afbeelding, aanzet (…) 

gewelddadig optreden tegen persoon of  goed 

van mensen wegens (…)”

Dus: aanzetten tot geweld
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Hoe kan je “aanzetten”?

Door te proclameren dat iemand:

1. Moet worden mishandeld

2. Moet worden gedood

3. …. (iets anders met “geweld”)
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Ex-politiecommissaris Van 
Riessen: we mollen ‘m

In 2007 zei ex-politiecommissaris Van Riessen 
over Wilders: “In wezen zou je de neiging 
hebben te zeggen we mollen ‘m.”

https://www.youtube.com/watch?v=IcptRQ2
4AIM
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https://www.youtube.com/watch?v=IcptRQ24AIM


Verdere inhoud art. 137d Sr.

• Artikel 137d Sr.

“Hij die in het openbaar, mondeling of  bij 

geschrift of  afbeelding, aanzet tot haat tegen of  

discriminatie van mensen of  gewelddadig optreden 

tegen persoon of  goed van mensen (…)”

Is aanzetten tot haat en discriminatie even ernstig 

als aanzetten tot geweld?
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Drie ondersheiden vragen

1. Verdient aanzetten tot haat bescherming
onder de VVMU?

2. Verdient aanzetten tot discriminatie
bescherming onder de VVMU?

3. Verdient aanzetten tot geweld
bescherming onder de VVMU?

Dworkin en Voltaire: telkens “ja” antwoorden
holt de VVMU uit. Komt in de buurt van 
Koning Rex
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Aanzetten tot geweld: fatwa
Rushdie (1989)

In the name of God, We are from God and 

to God we shall return: I am informing all 

brave Muslims of the world that the author 

of The Satanic Verses , a text written, 

edited, and published against Islam, the 

Prophet of Islam, and the Qu’ran, along 

with all the editors and publishers aware of 

its contents, are condemned to death.
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https://irandataportal.syr.edu/fatwa-against-salman-rushdie


Vervolg Rushdie fatwa

I call on all valiant Muslims wherever they may be 

in the world to kill them without delay, so that no 

one will dare insult the sacred beliefs of Muslims 

henceforth. Whoever is killed in this cause will be a 

martyr, God Willing. Meanwhile if someone has 

access to the author of the book but is incapable of 

carrying out the execution, he should inform the 

people so that [Rushdie] is punished for his 

actions. May peace and blessings of Allah be upon 

you, Ruhollah Al-Musavi al-Khomeini
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Fatwa beschermd door VVMU?

Zou een fatwa als die van Khomeini moeten
worden beschermd door:

1. Art. 7 Gw (vrijheid van drukpers)?

2. Art. 10 EVRM (VVMU)?

3. Art.  19 IVBPR (VVMU)?
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https://maxius.nl/grondwet/artikel7
https://www.nvj.nl/balie-persvrijheid/artikel-10-evrm
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("Ik ben Samuel") en "Je suis 
prof" ("Ik ben leraar").

De islamitische groepering Collectif contre

l'islamophobie en France (Collectief tegen 

islamofobie in Frankrijk) was met een 

lastercampagne begonnen en had een fatwa 

uitgesproken over de Franse leraar die 

afgelopen vrijdag is gedood bij een aanslag, 

meldt de Franse Gérald Darmanin

(Binnenlandse Zaken) maandag. Hij 

onderzoekt of de groep die de fatwa uitsprak 

verboden kan worden.
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https://www.nu.nl/buitenland/6084821/franse-minister-islamistische-groepering-sprak-fatwa-uit-over-onthoofde-leraar.html?redirect=1


Aanzetten tot geweld als 
nieuwe terroristische tactiek

Onder terroristisch oogmerk wordt verstaan het 
oogmerk om de bevolking of een deel der bevolking 
van een land ernstige vrees aan te jagen, dan wel een 
overheid of internationale organisatie 
wederrechtelijk te dwingen iets te doen, niet te doen 
of te dulden, dan wel de fundamentele politieke, 
constitutionele of sociale structuren van een land of 
een internationale organisatie ernstig te ontwrichten 
of te vernietigen. Art. 83a Sr.
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Elementen van 83a Sr.

1. Terroristen hebben een oogmerk. Hun 
handelen is doelgericht

2. Zij gebruiken geweld of dreigen daarmee

3. Hun doel is dwingen iets te doen of te 
aanvaarden wat zonder dat geweld niet zou 
gebeuren

4. Terroristen willen de structuren van een 
land vernietigen of ontwrichten
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Welke “structuur” wilde 
Khomeini vernietigen?

1. De vrijheid van religiekritiek

2. De vrijheid van expressie in het algemeen

3. De liberaal-democratische rechtsorde in 
Westerse landen in het algemeen

4. De vrijheid van Rushdie om van geloof af 
te vallen (apostasie)

5. De vrijheid van Rushdie om zich aan 
godslastering (blasfemie) over te geven
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Samuel Paty †
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De leraar onthoofd vanwege 
het tonen van een cartoon
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Autoriteit en vrijheid

Het belangrijke 
onderscheid is niet dat 
tussen conservatieven en 
revolutionairen maar 
tussen aanhangers van 
autoriteit en aanhangers 
van de vrijheid (George 
Orwell aan Malcolm 
Muggeridge, 4 December 
1948, Leys, p. 80)
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Maar ….

• Moeten we niet constateren dat zonder 
autoriteit geen vrijheid bestaat?

• Als de staat niet het monopolie van de 
dwang heeft, dan zal vrijheid niet 
gerealiseerd worden.

• Het gelijk van Thomas Hobbes.

• Heeft de staat op dit moment het 
monopolie van het geweld? Of is zij dit 
kwijt?
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1 Executeur en 2 “aanzetter”
• De verdachte van de executie is Abdullah 

Anzorov (18), een vluchteling van 
Tjetsjeense afkomst (als 6-jarige 
aangekomen in Parijs)

• Maar de vader van en 13-jarige leerlinge van 
Paty had haar vader verteld over de 
getoonde Mohammed-cartoon

• De vader verspreidde het adres van de 
school, en naam en foto van Paty

• Heeft de vader “aangezet” tot het geweld?
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Vragen die de moord op Paty 
oproept

1. Moeten jihadistsche organisaties beter 
worden gemonitord?

2. Moet de financiering van de jihad worden 
aangepakt?

3. Moet het migratiebeleid ten aanzien van 
risicogroepen worden aangepast

4. Moet het integratiebeleid worden 
verbeterd?
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Vragen (vervolg)

5. Moet de Franse seculiere staat worden 
herbevestigd?

6. Hoe om te gaan met de publicatie van de 
cartoons?

Dworkin, Ronald, “The Right to Ridicule”, in: 
New York Review of Books, 12 March 2006.
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Opties

Bestaat een recht om te ridiculiseren (als 
onderdeel van de universele VVMU)? En als 
dat recht zou bestaan, is het dan verstandig 
dat te praktiseren? Mogen we uitzonderingen 
maken en sommigen uitzonderen van de 
plicht ridiculiseren te gedogen? Zouden we de 
cartoons moeten herpubliceren om diegenen 
die het niet kunnen verdragen daaraan te 
laten wennen?

72



Opties (vervolg)

Als individuele cartoonisten geen cartoons 
meer durven te publiceren, zou dan de 
overheid dat moeten doen om te laten zien 
dat de VVMU nog bestaat? Maar als men dat 
zou willen, kán dat veiligheidstechnisch wel 
worden gerealiseerd? Heeft de overheid 
Samuel Paty niet in een gevaarlijke toestand 
gemanouvreerd door de terroristische 
aanslagen niet te voorkomen?
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Bas van der Schot: een cartoon 
over de koning
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Idem: een cartoon over de 
premier
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Ook cartoon over Trump: 
gevaarloos
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Cartoon over Poetin: ook 
gevaarloos?
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Vragen: leidend naar “geen 
herpublicatie”

1. Zou ik (als voorbeeld) een Mohammed-
cartoon kunnen toevoegen aan deze 
voorbeelden?

2. Zou de Universiteit mij moeten berispen 
als ik dat deed?

3. Zou ik het anderen moeten ontraden die 
vinden dat je dat moet doen?

4. ….
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Vragen: leidend naar “wel 
herpublicatie”

1. De enige manier om de vrijheid te redden 
is daarvan gebruik te maken

2. Wie niet bereid is de vrijheid te verdedigen 
verdient het niet deze te behouden

3. Herpublicatie is niet een recht (op basis 
van VVMU), maar een plicht in het kader 
van verantwoordelijk burgerschap

4. Niet herpubliceren is opgeven van vrijheid, 
stimuleren van terroristisch succes
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Dworkin over The Right to 
Ridicule

“The British and most of the American press 
have been right, on balance, not to republish 
the Danish cartoons that millions of furious 
Muslims protested against in violent and 
terrible destruction around the world” (“The 
Right to Ridicule”, p. 1) Citaten hierna zijn ook 
afkomstig van TRTR, 2006.
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Argumenten van Dworkin 
voor het niet herpubliceren

1. It could mean more people killed and more 
property destroyed

2. It would have caused many British and 
American Muslims great pain (contempt of 
their religion, zouden anderen zeggen)

3. De rellen zijn opgejut door sommige 
leiders in Denemarken. Herpublicatie 
voedt deze mensen
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Maar er zijn ook gevaren aan 
afzien van herpublicatie

Niet herpubliceren zou betekenen:

1. “endorsement of the widely held opinion 
that freedom of speech has limits”

2. De stelling dat publiceren moet worden
afgewozen tegen de “virtues of 
multiculturalism”

3. Het gelijk van de regering-Blair die “a 
religious group” wilde beschermen tegen
“abusive and insulting” publicaties
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Dworkin’s herbevestiging van 
zijn universalisme

“Freedom of speech is not just a special and 
distinctive emblem of Western culture that 
might be generously abridged or qualified as a 
measure of respect for other cultures that 
reject it (…).”

“Free speech is a condition of legitimate 
government.”
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Democratie universeel

“Laws and policies are not legitimate unless 
they have been adopted through a democratic 
process, and a process is not democratic if 
government has prevented anyone from 
expressing his convictions about what those 
laws and policies should be.”
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Dworkin’s opvatting over 
democratie

1. Wetten en beleid zijn alleen maar legitiem 
wanneer deze democratisch tot stand zijn 
gekomen. Dat geldt voor élk wet, voor élk 
beleid, waar ook ter wereld. Dus 
democratie is universeel

2. Van een democratie is alleen maar sprake 
wanneer iedereen heeft mee kunnen 
praten over wat de inhoud van die wetten 
en dat beleid zijn. Dus VVMU is universeel
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“Ridicule” als VVMU

“Ridicule is a distinct kind of expression; its 
substance cannot be repackaged in a less 
offensive rhetorical form without expression 
something very different from what was 
intended.”

Cartoons “important weapons of both noble 
and wicked political movements”
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Conclusie Dworkin

• “So in a democracy no one, however 
powerful or impotent, can have a right not 
to be insulted or offended.”

• Met dat “impotent” gaat Dworkin in tegen
een wijdverbreide tendens zwakkeren te
beschermen tegen bepaalde uitinhgen
(“haatspraak”)

87



Speciaal beschermde groepen

Artikel 137d beschermt groepen mensen vanwege 

hun:

1. ras,

2. godsdienst of  levensovertuiging,

3. geslacht,

4. hetero- of  homoseksuele gerichtheid

5. handicap
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Dworkin’s provocatie

• “That principle is of particular importance 
in a nation that strives for racial and ethnic 
fairness.”

• “If we expect bigots to accept the verdict of 
the majority once the majority has spoken, 
then we must permit them to express their 
bigotry in the process whose verdict we ask 
them the accept.”
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Dworkin over “hate speech”

• Dworkin ziet criminalisering van “hate 
speech” als “demotion of free speech”.
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Dworkin over Tom Stoppard

“Speaking at an anniversary of Khomeini’s 
hideous fatwa against Salman Rushdie, 
Stoppard said that though it was of course 
outrageous for Iran’s priests to suppose that 
they had a right to order a murder in Britain, 
it was nevertheless a mistake to regard 
freedom of speech as a ‘fundamental’ human 
right” (Dworkin, ANMC, p. 11)
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Stoppard’s motivatie

“‘The proscription of writing which seeks to 
incite race hatred sits as comfortable in the 
Western liberal conscience,’ he said, ‘as the 
proscription against falsely shouting “Fire” in 
a crowded theatre.’” (Dworkin, Ibid., p. 11)
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Analyse Stoppard’s standpunt

• Context: Stoppard doet uitspraak over 
criminalisering van haatspraak.

• Die criminalisering is juist (volgens 
Stoppard)

• Ten onrechte “brand” roepen in 
schouwburg mag ook niet (= vergelijkbaar 
met haatspraak)

• Daaruit volgt, VVMU een fundamenteel 
recht noemen klopt niet
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Reactie van Dworkin hierop

1. Dit is een “new and particularly dangerous 
threat to free speech”, immers de 
“betrayers” zijn niet “foreign”

2. Ook gevaarlijk omdat de “speech” waar het 
om gaat (haatspraak) is “worthless” en 
“vile”

3. Toch geen criminalisering, want het 
principe van de VVMU moet niet verzwakt 
worden (ANMC, p. 11)
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Holocaust-denial

• Dworkin wijst erop dat men in Iran de 
criminalisering van holocaust-denial 
inconsistent acht met de Westerse nadruk 
op VVMU als het op cartoons aankomt.

• Dworkin: “they have a point”.

• Dworkin pleit dan ook voor het opheffen an 
de criminalisering van holocaust-denial.
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Is religion special?

• Sommigen zeggen: “people’s religious 
convictions are so central to their 
personalities.”

• “But we cannot make an exception for 
religious insult if we want to use law to 
protect the free exercise of religion in other 
ways.”

• “Religion must observe the principles of 
democracy, not the other way around.”
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BLASFEMIE

Tot 2008 blasfemiewet in UK

Nederland (Wetboek van Strafrecht, de artikelen 147, 147a en 
429bis. Wetboek van Strafrecht BES, de artikelen 153 en 448bis)

Duitsland (Strafgesetzbuch Artikel 166)

Oostenrijk (Artikel 188 en 189 van het wetboek van strafrecht)

Finland (Sectie 10 van hoofdstuk 17 van het wetboek van strafrecht)
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SLAUGHTER THE PROPHETS OF BAAL

1 Koningen 18: 40

Is het verhaal van Elia en Ahab 
incidenteel of centraal onderdeel 
van de “verhaallijn”?
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MODELLEN VAN STAAT/RELIGIE-
VERHOUDINGEN

a. Politiek atheisme

b. Secularisme

c. Multiculturalisme

d. Staatskerk (religieuze Leitkultur)

e. Theocratie
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RELIGIEUS NEUTRALE STAAT

Voor de staat zijn alle religies 
even lief

Geen staatskerk

Geen subsidie voor kerken en 
religieuze instellingen

Een publieke moraal gericht op 
staatsburgerschap
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TEGEN HET IDEE VAN DE DUBBELE 
RECHTSORDE: HOLBACH

Le Christianisme Dévoilé (1761): 
Overal waar de religie vaste 
voet aan de grond krijgt, 
ontstaat het probleem dat daar 
twee machten ontstaan: die van 
de religie (God) en de staat.

101


