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Van Janmaat tot El Moumni
De discriminatie tussen gewone en heilige meningen

A. Ellian*

De burgerlijke samenleving is gefundeerd op de beginselen van vrijheid

en gelijkheid. Er bestaat noodzakelijkerwijs een voortdurende spanning

tussen beide beginselen: hetzij omdat zij elkaar in een concrete situatie

bedreigen, hetzij omdat ze op een gegeven moment tegen elkaar worden

uitgespeeld. Een individu dreigt vaak omwille van zijn vrijheid de

ruimte van een ander individu te bezetten door de gelijkwaardigheid

van de aanspraken van die ander op het bestaan te ontkennen.

Daarom dienen het recht en de politiek de grenzen – hoe tijdelijk deze

ook mogen zijn – tussen deze botsende beginselen aan te geven.

Daarbij moet worden bedacht dat gelijkheid een formeel beginsel is.

Gelijkheid moet niet worden verward met politieke correctheid.

Gelijkheid betekent in de praktijk immers niet de gelijkschakeling van

iedereen. We zijn ongelijk en we blijven ook ongelijk. Doordat we

ongelijk zijn kunnen we uniek zijn. De uniciteit van mensen is de

meest oorspronkelijke situatie van waaruit pluriformiteit ontstaat.

Maar we zijn gelijk voor en door de wet. 

De discriminatiebepalingen van het Wetboek van Strafrecht zijn er om

gelijkheid en veiligheid te waarborgen. Daardoor komt vrijheid in het

geding. John Stuart Mill thematiseert in On Liberty (Mill, 1962) het

kernprobleem dat met vrijheid samenhangt: ‘The struggle between

Liberty and Authority is the most conspicuous feature in the portions

of history with which we are earliest familiar, particularly in that of

Greece, Rome, and England.’ Onze discriminatiebepalingen veroorzaken

dan de strijd tussen autoriteit en burger. Bijna alle politieke en intellec-

tuele uitspraken worden tegenwoordig als kwetsend ervaren. Tegen

VVD-Kamerlid Ayaan Hirsi Ali wordt aangifte gedaan vanwege haar

uitspraken over profeet Mohammed in dagblad Trouw. Naar aan-

leiding van Ali’s uitspraken werd VVD-fractieleider Zalm onaangenaam

verrast door een bezoek van ambassadeurs van de Organisatie van de

Islamitische Conferentie (OIC). Vervolgens ontving Zalm een brief van

21 landen van de OIC. Daarin scharen zij zich achter diegenen die van

* De auteur is docent strafrechtswetenschap aan de Universiteit van Amsterdam.



27De discriminatie tussen gewone en heilige meningen

de VVD verlangen Ayaan Hirsi Ali te bewegen tot excuses en herroeping

van haar uitspraken. Deze eerbiedwaardige organisatie, de OIC, staat

onder leiding van, jawel, Soedan. Soedan is een land waar de rechten

van de mens op een grove en grootschalige wijze worden geschonden.

De gelaten reactie van Zalm op de bemoeienissen van dit merk-

waardige gezelschap is onbegrijpelijk en ronduit laf. Eisen ze van ons

dat wij ook de rechten van de mens zouden moeten schenden? Valt

hierover nog te praten? Dit soort landen zou in Amerika of Engeland

nooit een dergelijke actie durven te ondernemen. Ze weten ook

inmiddels dat wij hier moeite hebben met vrijheid van meningsuiting. 

En zodoende leven we zo langzamerhand in een aangifteland. Elke

mening die een andere mening uitsluit is in potentie kwetsend. Ik ben

blij als moslim-fundamentalisten het boekenweekgeschenk Gala van

dit jaar nog niet hebben gelezen. Daarin schrijft immers Ronald Giphart

het volgende: ‘om te provoceren zal ik de zaken eens op scherp zetten

en mijn volgende dichtbundel Ik krijg een natte kut van Allah noemen.

Of Masturberen met mijn spleet naar het Oosten. Benieuwd of ik door

al die moslimmannenclubs en integratiegeile subsidiestichtingen dan

nog steeds “exponent van multiculti” zal worden genoemd’ (Giphart,

2003, p. 35). Dit soort uitspraken zijn misschien kwetsend voor een

bepaalde groep van mensen, maar ze zijn niet strafbaar. De enige

oplossing om te voorkomen dat sommige moslims zich gekwetst zullen

voelen door het boekenweekgeschenk is door het eenvoudigweg niet

aan te nemen of het in elk geval niet te lezen. 

In dit artikel wil ik de problematiek rond de discriminatiebepalingen

van het Wetboek van Strafrecht (althans artikelen 137c en 137d)

behandelen. Eerst bespreek ik kort de geschiedenis van die bepalingen

om vervolgens aan de hand van jurisprudentie te laten zien dat in een

strafgeding de facto religieuze en niet religieuze meningen verschillend

worden behandeld. Wie een heilig boek onder zijn arm heeft, mag

meer zeggen dan degene die zonder een heilig boek zijn gedachten en

gevoelens openbaar maakt. 

Gij zult niet discrimineren 

De Grondwet van 1815 bepaalde in artikel 227 de grenzen van vrijheid:

‘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
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verlof daartoe noodig te hebben, blijvende nogtans elk voor het geen

hij schrijft, drukt, uitgeeft of verspreidt, verantwoordelijk aan de maat-

schappij of bijzondere personen, voor zoo verre dezer regten mogten

zijn beleedig.’ Dit is een merkwaardig grondwetsartikel dat louter

tegen de achtergrond van historische gebeurtenissen begrepen en

geïnterpreteerd kan worden. ‘Kennis en voortgang van verlichting’

worden hier als doel en tegelijkertijd als dragende grond van vrijheid

beschouwd. Daardoor wordt de ruimte van vrijheid gerelateerd en

dienstbaar gemaakt aan bepaalde doelstellingen. De vrijheid wordt

derhalve in dienst van kennis en verlichting gesteld. Daarentegen is 

de Amerikaanse grondwet ruimhartiger ten aanzien van vrijheid:

‘Congress shall make no law respecting an establishment of religion,

or prohibiting the free exercise thereof; or abridging the freedom of

speech, or of the press; or the right of the people peaceably to assemble,

and to petition the government for a redress of grievances.’1 We hebben

een hele lange weg afgelegd totdat we de vrijheden, zoals de

Amerikanen, in onze Nederlandse grondwet van dienstbaarheid hebben

losgemaakt. De vrijheid staat immers niet langer alleen ten dienste

aan kennis of verlichting: vrijheid is een ruimte waarin gedachten en

gevoelens geopenbaard mogen worden. Deze vergelijking tussen

Nederland en Amerika toont aan hoe ingewikkeld en soms ten nadele

van vrijheid in Nederland wordt gedacht.

Vrijheid is gebaseerd op het principe van individuele verantwoorde-

lijkheid. Het strafrecht wordt in het bijzonder aangewend om die

verantwoordelijkheid in te vullen. De beroemde, en inmiddels

beruchte artikelen 137c, 137d en 137e van het Wetboek van Strafrecht

zijn bepalingen die betrekking hebben op de strafrechtelijke verant-

woordelijkheid. Deze bepalingen zijn reeds in de jaren dertig van de

vorige eeuw totstandgekomen teneinde ‘strafrechtelijk optreden

mogelijk te maken tegen antisemitische uitlatingen van nationaal-

socialistische en fascistische zijde, alsmede tegen bepaalde vormen

van antigodsdienstige propaganda.’2 Deze bepalingen zijn in 1970

gewijzigd om uitvoering te geven aan het Internationaal Verdrag inzake

de uitbanning van alle vormen van rassendiscriminatie van 7 maart

1966 (Verdrag van New York). Rassendiscriminatie wordt daarbij

1 Zie het eerste amendement van de Amerikaanse constitutie, dat vanaf 3 november 1791
van kracht is. 

2 Zie Memorie van Toelichting met betrekking tot uitvoering van het Internationaal Verdrag
van New York van 7 maart 1966 inzake de uitbanning van elke vorm van rassendiscriminatie.
Kamerstukken II 1967/68, nr. 9724 en Kamerstukken II 1969/70, nr. 9724. 
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gedefinieerd als elke vorm van onderscheid, uitsluiting, beperking of

voorkeur op grond van ras, huidskleur, afkomst of nationale of etni-

sche afstamming die ten doel heeft de erkenning, het genot of de uitoe-

fening (op voet van gelijkheid) van de rechten van de mens of de fun-

damentele vrijheden teniet te doen of aan te tasten. Het verdrag eist

in het bijzonder van de aangesloten landen om het verspreiden van

denkbeelden aangaande rassuperioriteit, rassenhaat of aanzetting tot

rassendiscriminatie strafbaar te stellen. We moeten niet uit het oog

verliezen dat dit verdrag tot stand kwam in een tijd die werd geken-

merkt door strijd tegen apartheid3 in Zuid-Afrika en dekolonisatie.

De herinneringen aan de Tweede Wereldoorlog en de genocidale

toestanden in Afrika vormden dus de beweegredenen van het Verdrag

van New York.

Strafrechtsgeleerde Van Bemmelen (1969, p. 441) beschouwde zelfs de

oude artikelen (137c en 137d) alsmede de nieuwe versies ervan als zeer

vaag en ruim. Andere prominente strafrechtsgeleerden zoals A.H.J.

Swart, waren evenmin enthousiast over de uitvoering van het Verdrag

van New York. In zijn artikel Rassendiskriminatie en de Nederlandse

strafwet constateerde Swart het volgende: ‘Het is bij dit alles dan ook

niet verrassend dat bij de parlementaire behandeling weinig enthou-

siasme voor de drie nieuwe artikelen getoond werd door de Kamer.

Ook de regering zelf kan men daarvan niet verdenken’ (Swart, 1970-

1971, p. 69). Swart was van mening dat evenals de oude bepalingen de

nieuwe artikelen in de praktijk betrekkelijk weinig zouden worden

toegepast. 

In Kamerstukken kom ik een passage tegen waarin de regering aan de

hand van een voorbeeld de bezorgdheid rond deze strafbepalingen

trachtte weg te nemen: ‘Dat er bij de thans voorgestelde tekst allerlei

twijfelgevallen zouden blijven bestaan, kunnen de ondergetekenden

niet inzien. In antwoord op de desbetreffende vraag merken zij op, dat

belediging van ‘gastarbeiders’ niet onder het bereik van de voorgestel-

de bepaling valt.’4 Helaas is dit optimisme niet bewaarheid. Men was

eveneens bang dat deze ruime bepalingen de vrijheid van menings-

uiting onnodig zouden beperken waardoor de meningen gemakke-

lijker te criminaliseren zouden zijn. Deze artikelen behoren tot de

politieke delicten van onze Strafwet en de toepassing daarvan is nood-

zakelijkerwijs onderhevig aan een politieke afweging. De verdachte

3 Hierbij kunnen we denken aan International Convention on the Suppression and
Punishment of the Crime of Apartheid (1973).

4 Memorie van Antwoord, Kamerstukken II 1969/70, nr. 9724, p. 3.
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in casu is degene die zich opzettelijk beledigend uitlaat over een groep

mensen wegens hun ras, hun godsdienst of levensovertuiging of hun

hetero- of homoseksuele geaardheid of aanzet (uiteraard opzettelijk)

tot haat of discriminatie tegen de genoemde groepen. Opzetdelicten

omvatten de strafrechtelijke aansprakelijkstelling van gedragingen die

maatschappelijk als zeer ernstig worden beschouwd. Dienovereen-

komstig moet het gaan om zeer gewichtige uitspraken en handelin-

gen. Niet elke ethische of politiek verwerpelijke uitspraak of handeling

mag als een opzettelijke belediging of het aanzetten tot haat worden

gekwalificeerd.5 Tegelijkertijd vormen de opzetdelicten een waarborg

(een drempel) omdat de verdachte in casu willens en wetens moet

hebben gehandeld. Een strafrechtelijke bepaling dient een ultimum

remedium te zijn, die juist de vrijheid en veiligheid van rechtssubjec-

ten beoogt te beschermen. Daarentegen beoogt een strafrechtelijke

bepaling nooit en te nimmer de openbaring van meningen en de

strijd der meningen te elimineren. Daarom zal ik aan de hand van een

aantal voorbeelden de toepassing en de reikwijdte van deze

bepalingen nader onderzoeken.

Discriminatie bij toepassing van discriminatieverbod

De juridische realiteit ten aanzien van discriminatiedelicten leert ons

dat er twee groepen van delinquenten, althans verdachten zijn: degenen

die ervan verdacht worden zich op basis van hun religieuze overtui-

gingen opzettelijk beledigend te hebben uitgelaten of tot haat te hebben

aangezet; en personen die de delicten hebben gepleegd op basis van

hun religieus ongebonden mening. Ter illustratie wil ik van de eerste

groep drie voorbeelden aanhalen.

– Kamerlid L.C. van Dijke werd vervolgd voor het overtreden van art.

137c en 137e, omdat hij in een interview met Nieuwe Revu van 24 juni

1996 gezegd zou hebben: ‘Wij christenen hebben een geweldig

kwalijke eigenschap ontwikkeld: we brengen ten onrechte gradaties

5 In de Memorie van Toelichting van deze artikelen is de innerlijke worsteling van de wetgever
buitengewoon manifest: ‘Discriminerend gedrag van de individuele burger in de particu-
liere sfeer, hoe verwerpelijk ook, zal als zodanig niet kunnen worden gekwalificeerd als
vergrijp tegen de mensenrechten en fundamentele vrijheden. Dit betekent niet, dat elk
door rasvooroordeel ingegeven handelen van de individuele burger ook rechtens geoor-
loofd is. Wanneer het b.v. tegen persoon of goed van een mens is gericht, zal het met de
daarvoor geschreven strafbepalingen kunnen worden gekeerd.’ MvT, Kamerstukken II
1967/68 nr. 9724, p. 5.
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aan in Gods geboden. Alsof je erg en minder erg hebt! Maar waarom

zou stelen, bijvoorbeeld uitkeringen pikken van de overheid, minder

erg zijn dan zondigen tegen het zevende gebod? Ja, waarom zou een

praktiserend homoseksueel beter zijn dan een dief?’ Het hof had 

de verdachte vrijgesproken. In cassatie bevestigde de Hoge Raad 

(HR 09-01-2001) het arrest van het hof met de overweging dat deze

uitlatingen in direct verband stonden met de uiting van de geloofs-

opvatting van de verdachte en als zodanig voor hem van betekenis

zijn in het maatschappelijk debat. Advocaat-generaal Machielse hecht

daarbij waarde aan de context van de uitlatingen en komt met een

beroep op Vermeulen tot de conclusie dat ‘geloofsverkondiging naar

haar aard veelal met zich brengt dat anders of niet gelovigen gekwetst

worden.’6 Vervolgens redeneert de A-G dat geloofsverkondiging – gelet

op de wetsgeschiedenis – een sterk grondrecht is: ‘Verzoeker heeft

bijvoorbeeld niet gezegd dat alle praktiserende homoseksuelen mis-

dadigers zijn, evenals dieven.’ Deze redenering is evident onlogisch,

immers de verdachte vergeleek de homoseksuelen met dieven en

uitkeringsfraudeurs en de laatsten zijn gewoon misdadigers. En een

misdadiger moet worden gestraft: op hem is het staatsgeweld van

toepassing. Was niet juist de bedoeling van het vastleggen in de wet

van deze delicten om degenen te straffen die via haatzaaiing oproepen

tot geweld tegen een bepaalde groep mensen? Overigens wordt terecht

gesteld dat de verdachte in zijn uitlatingen de bijbelse terminologie

heeft verlaten en aansluiting heeft gezocht bij eigentijdse strafrechtelijke

begrippen zoals ‘uitkeringen pikken van de overheid’. 

– Dat het heilige boek (Stolwijk, 2003) ten voordele van de verdachte

werkt blijkt ook uit een andere zaak. Het betrof de schrijver van een

ingezonden brief aan de Justitiekrant. Hij schreef: ‘Homoseksualiteit

wordt gelijk gesteld aan heteroseksualiteit. Dat is zo ongeveer diefstal

gelijk stellen met het schenkingsrecht of mishandeling met verpleging.’

De Hoge Raad oordeelde dat ‘deze uitlatingen werden gedaan in het

kader van het maatschappelijke debat over de aanvaardbaarheid van

de voorstellen van de Commissie-Kortmann ten aanzien van het

homo-huwelijk.’ ‘Een juridisch mijnenveld’, schrijft strafrechtsgeleerde

De Hullu in zijn noot bij dit arrest. De Hullu benadert de uitspraak

van de Hoge Raad op een subtiele wijze: ‘Daarbij staat het even

belangrijke als magische begrip “context” op de voorgrond’. Hij komt

6 B.P. Vermeulen, art. 6, In: P.W.C. Akkermans en A.K. Koekoek (red.), De Grondwet; een
artikelsgewijs commentaar, Zwolle, 1992, tweede druk, p. 124.



32 Justitiële verkenningen, jrg. 29, nr. 3 2003

tot de conclusie dat ‘strafrechtstoepassing uiterst zelden gewenst is bij

beledigende uitlatingen in een maatschappelijk debat.’

– De Rotterdamse Imam El-Moumni zorgde in een gesprek met het

actualiteitprogramma Nova op 3 mei 2001 voor veel ophef. De mens

mag, volgens deze Imam, niet afwijken van zijn zuivere natuur die hem

door Allah is gegeven. En ‘als hij toch afwijkt, dan is er behandeling

nodig. Zo beveelt de islam om dat verschijnsel [homoseksualiteit]

voorgoed te laten verdwijnen.’ El-Moumni is van mening dat ‘homo-

seksualiteit niet beperkt blijft tot de mensen die deze ziekte hebben

maar kan zich verspreiden. Als het bij een groep blijft, kunnen we die

behandelen en opvoeden zodat ze niet wanhopen, en weer op het

rechte pad komen.’ Hij zegt vervolgens: ‘We mogen zo iemand niet

doden. Het is niet aan het individu om te straffen. Het is aan de rechter

om de wetten volgens de koran toe te passen. De islam accepteert in

het strafrecht geen anarchie.’ De rechtbank sprak de verdachte vrij 

op grond van godsdienstvrijheid. Dit is een buitengewoon vreemde

uitspraak – de verdachte als geestelijk leider spreekt in termen van

‘opvoedingsziekte’ dan wel ‘afwijking’ – die gelet op de context, namelijk

de islamitische cultuur waarin de homo’s ter dood kunnen worden

gebracht, te beschouwen is als aanzet tot haat. 

Uit bovenstaande voorbeelden kan worden geconcludeerd dat de religie

het wint, zelfs van onze Hoge Raad. Daarentegen schijnt een ‘gewone’

mening krachteloos te zijn. De zaak van Hans Janmaat, voormalig frac-

tieleider van de Centrum Democraten, is een voorbeeld van een gewo-

ne mening. Janmaat nam als fractieleider van de CD deel aan een

demonstratie in Zwolle, die door de CD en Centrumpartij ‘86 was

georganiseerd. Tijdens deze rechts-extremistische demonstratie sprak

Janmaat de aanwezigen toe: ‘Wij schaffen, zodra wij de mogelijkheid en

de macht hebben, de multiculturele samenleving af.’ De omstanders

riepen ‘eigen volk eerst’, ‘vol is vol’ en ‘Nederland voor Nederlanders’.

Het hof was van mening dat de medeburgers op grond van artikel 137e

e.v. van het Wetboek van Strafrecht aanspraak kunnen maken op

bescherming tegen stemmingmakerij die hun menselijke waardigheid

aantast. De Hoge Raad (HR 18-05-1999) bevestigt het oordeel van het

hof en komt tot de conclusie dat hier sprake is van in het openbaar

mondeling aanzetten tot discriminatie van mensen wegens hun ras.

’t Hart schreef de noot bij dit arrest. Hij is zeer kritisch, de uitspraak is

ook mijns inziens immers onvoldoende verantwoord. Het hof had bij

zijn bewijsvoering het begrip multiculturele samenleving gelijkgesteld
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aan het multi-etnische. Deze constatering van het hof is naar mijn

mening zowel wetenschappelijk als feitelijk een brug te ver. De ver-

dachte deed regelmatig politiek-ethisch verwerpelijke uitspraken,

maar men was vergeten dat een individu, hoe verwerpelijk hij ook

mag zijn, in een strafgeding slechts op grond van het tenlaste gelegde

feit wordt vervolgd en berecht. Derhalve kan een verdachte nooit voor

zijn hele leven en alle politieke wandaden berecht worden. Janmaat

werd veroordeeld op basis van zijn verkeerde biografie en hij deed ken-

nelijk een beroep op een niet zo sterk recht: de vrijheid van menings-

uiting. Waarom werden zijn uitspraken niet gezien in een context van

het maatschappelijk debat? Hij was toch een politicus zoals zijn colle-

ga Van Dijke en was het niet zijn taak om binnen en buiten het parle-

ment deel te nemen aan maatschappelijke debatten? Meindert

Fennema analyseert het dossier-Janmaat op een genadeloze wijze:

‘Het vervolgingsbeleid inzake racisme werd geïnitieerd door de

minister van Justitie. De procureurs-generaal hadden op instigatie 

van de minister van Justitie op 9 juni 1993 een richtlijn uit doen gaan

waarin officieren van justitie opdracht kregen om alle mogelijke toe-

passingen van de artikelen 137d te onderzoeken en zoveel mogelijk

tot vervolging over te gaan. Het openbaar ministerie moest daarover

aan de Tweede Kamer rapporteren. (...) De machtenscheiding waar

politici zich thans op beroepen als hun een oordeel gevraagd wordt

over de veroordeling van Hans Janmaat was nu juist op het punt van

de toepassing van artikel 137d nooit gerespecteerd’ (Fennema, 2003).

Mijn voorlopige conclusie luidt: wat we met deze bepalingen niet

beoogden te vervolgen, hebben we vervolgd. Het probleem ligt niet bij

onze rechters, ik geloof in hun integriteit. De artikelen 137c, 137d en

137e zelf vormen een probleem, en derhalve ligt het probleem bij de

wetgever. Het gaat hier om delicten met een sterk politiek karakter, die

juist regelmatig door de wetgever moeten worden geëvalueerd en

geïnterpreteerd. De terughoudendheid die de wetgever als een

vereiste bij de toepassing van deze delicten zag, wordt tot op heden

vooral betracht ten aanzien van religieuze personen en gezaghebbende

literaire figuren. Alle andere burgers verkeren steeds in een gevaren-

zone wanneer zij hun meningen in het openbaar uiten. En de positie

van het O.M.? Men kan van het O.M. de noodzakelijke terughoudend-

heid vragen. En toch zullen de problemen daarmee niet opgelost kun-

nen worden, aangezien het O.M. regelmatig door de publieke veront-

waardiging rond een uitspraak onder druk zou worden gezet om in

een bepaald geval over te gaan tot vervolging van de verdachte inzake
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deze strafbepalingen. Zo ontstaat ook allengs rechtsonzekerheid: de

ene verdachte wordt wel en de andere niet met succes vervolgd.

Nogmaals dient men bij de vervolging van een verdachte in deze zaken

twee criteria voorop te stellen: de functie en het gezag van de verdach-

te en de oproep tot geweld.  

Tot slot

In een democratische samenleving is het vanzelfsprekend dat burgers

met elkaar, zonder voorafgaande toestemming en inachtneming van

ideologische of religieuze correctheden, in debat treden. De onnodige

beperking van meningen is schadelijk voor de democratie, die immers

leeft bij de gratie van meningen en niet van absolute waarheden. 

De wederzijdse erkenning van elkaars aanspraken op waarheid en

waarachtigheid is een fundamenteel principe van de burgerlijke

samenleving. Een open samenleving is een dynamische publieke

ruimte waarin de perspectieven telkens veranderen. Wie had ooit

gedacht dat VVD-leider Zalm de leuze ‘Nederland is vol’ in het openbaar

in de mond zou nemen? Het begrip multiculturele samenleving is een

politiek-ideologisch en niet een grondwettelijk begrip, omdat een

democratische samenleving niet door een bepaalde ideologie wordt

geregeerd. De onbepaaldheid van een democratische samenleving

wordt juist gewaarborgd door een liberale grondwet. Daarom heeft

van staatswege niemand onze samenleving serieus als katholiek,

protestant, humanistisch, communistisch dan wel vegetarisch willen

bestempelen. De rechter moet daarom voor deze ideologische begrip-

pen worden behoed. 

Na de aanslagen van 11 september was ik van mening dat we onvol-

doende juridisch bewapend zijn om de propagandistisch-ideologische

activiteiten van fundamentalisten te kunnen bestrijden. Daarom heb

ik voorgesteld om naar nieuwe mogelijkheden te zoeken voor straf-

rechtelijke vervolging van islamitische geestelijken die tot jihad tegen

het westen, joden en Amerikanen oproepen dan wel op grond van

hun religieuze gezag hun toehoorders aanzetten tot haat. Hierover

heeft de vaste commissie voor Justitie wel een kort debat7 gevoerd,

maar deze kamerleden wilden niet geloven dat het buitengewoon

moeilijk is om volgens de bestaande regels de fundamentalistische

geestelijken aan te pakken. Naar aanleiding van preken van een aantal

7 Kamerstukken II 2001/2, nr. 27792.
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fundamentalistische imams bleek dat het strafrecht onvoldoende is

toegerust om deze personen te kunnen vervolgen. Ik citeer hier uit

een onderzoek van tv-programma Nova naar moskeeën en islamitische

basisscholen in Nederland: ‘De islam verbiedt homoseksualiteit ten

strengste, aangezien het een bedreiging vormt voor alles wat recht-

schapen en natuurlijk is, en tevens de ware essentie van het voort-

bestaan van de mensheid in gevaar brengt. (...) Het meningsverschil

(over de straf op homoseksualiteit) onder geleerden bestaat slechts 

op het niveau van hoe de straf voltrokken dient te worden; sommigen

zeggen dat de persoon onthoofd moet worden met een zwaard, anderen

zeggen dat hij van een hoge plek af moet worden gegooid om hem

daarna te stenigen.’ Dit is een citaat van de cyber-imam van de jonge-

renbeweging (SAMJH) van de invloedrijke stichting Al Wagf.

Groot-Brittannië heeft op dit gebied wel adequaat op kunnen treden.

Daar is recentelijk een geestelijk leider (Sheik Abdullah al-Faisal)

veroordeeld tot negen jaar celstraf vanwege ‘soliciting murder’ en aan-

zetten tot ‘racial hatred’. In een preek had deze geestelijk leider onder

andere gezegd: ‘You have to learn how to shoot. You have to learn how

to fly planes, drive tanks and you have to learn how to load your guns

and to use missiles.’ De imam kondigde ook jihad tegen Amerikanen

en joden aan.8

Naar mijn mening dient de vervolging aan te vangen waar een persoon

haat zaait met het oogmerk geweld te oogsten. Het geweld, en niet het

feit dat een mening afwijkend of kwetsend is, zou het criterium moeten

zijn voor het instellen van vervolging. Maar daarvoor dient de wetgever

eerst de bestaande regelingen te herformuleren. De wetgever moet

ingrijpen vanwege twee redenen. Ten eerste moet het misbruik van

artikel 137c en d van het Wetboek van Strafrecht voorkomen worden en

ten tweede moeten deze delictsomschrijvingen in overeenstemming

gebracht worden met de politieke realiteit.

8 Zie www.bbc.co.uk
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