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De strafbare belediging
Schelden doet soms zeer 

F. Janssens*

Schelden is in beginsel een strafbare belediging. In het openbaar

gedaan, tast het – in elk geval volgens het van politiewege uitgegeven

Amsterdamse boekwerkje Streetwise – de leefbaarheid van de openbare

ruimte aan. De steller had eraan kunnen toevoegen dat het uitschelden

van de prinsemarij diens gezag aantast. Herstel daarvan, onder meer

door middel van het opmaken van een proces-verbaal, staat momenteel

hoog in het vaandel. 

Niet zelden komt dan naar voren dat strafbare belediging weerbarstige

materie is. Dat valt niet zozeer af te leiden uit de op zichzelf helder

geredigeerde beledigingsbepalingen van het Wetboek van Strafrecht

(Sr). De beledigingsbepalingen zijn niet mis te verstaan: opzettelijke

belediging is strafbaar. De vraag is: wanneer is een scheldpartij strafbaar?

Het probleem van de strafbare belediging zit welbeschouwd in de uitleg

van de bestanddelen belediging of beledigende uitlating. Het is maar

de vraag of déze zo duidelijk zijn. Daar komt bij dat in het geval van

vervolging ter zake van een beledigingsdelict het grondrecht van de

vrijheid van expressie op zijn minst in ogenschouw genomen moet

worden.1

In deze bijdrage tracht ik op het rechtens relevante begrip belediging

enig licht te werpen en uit te leggen waarom het enkele kwetsen niet

zonder meer strafbaar is. Voorts zal ik uiteenzetten onder welke

omstandigheden een beledigende uitlating, ondanks haar strafbare

karakter, niet onder de strafwet dient te vallen. Hierbij is de Straats-

burgse rechtspraak inzake art. 10 EVRM, dat de vrijheid van expressie

* De auteur is officier van justitie te Leeuwarden.
1 Zie art. 10 EVRM. Ook andere grondrechten kunnen in het geding zijn, zoals art. 9 EVRM,

dat de vrijheid van godsdienst waarborgt. Zie ook Hof Den Haag 18-11-2002, NJ 2003,
24, dat imam El-Moumni vrijsprak van belediging van een groep mensen wegens hun
homoseksuele gerichtheid. Vergelijk ook HR 9-1-2001, NJ 2001, 203, waarin de Hoge Raad
’s Hofs vrijspraak in de zaak tegen voormalig parlementariër Leen van Dijke in stand liet.
Soortgelijke uitspraak: HR 14-1-2003, LJN AE 7632. Ook kan art. 6 EVRM in verband met
beledigende uitlatingen worden gebracht; denk met name aan uitlatingen die op gespannen
voet met de onschuldpresumptie staan of aan uitlatingen die aan een ‘fair trial’ in de weg
kunnen staan (zie voor een fraai voorbeeld HR 25-11-1998, NJ 1998, 261).
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beschermt, richtinggevend. Dat deze rechtspraak het nationale

(strafrechtelijke) beledigingsbegrip inperkt, zal later blijken. Eerst echter

geef ik een beknopt overzicht van de relevante beledigingsdelicten. 

Meerdere delicten 

De beledigingsdelicten treft men verspreid in het Wetboek van Straf-

recht aan.2 Artikel 261 Sr stelt smaad en smaadschrift strafbaar. Artikel

262 Sr verbiedt laster. Deze verschilt van smaad doordat de dader zijn

beledigende bewering doet, terwijl hij weet dat deze apert onwaar is.

Artikel 266 Sr stelt straf op de eenvoudige belediging, waaronder het

schelden. Zowel smaad en laster als de eenvoudige belediging worden

met een hogere straf bedreigd indien de belediging wordt aangedaan

aan – kort gezegd – een overheidsorgaan, aan een ambtenaar en aan

een buitenlands staatshoofd of een lid van een buitenlandse regering

(art. 267 Sr). 

Artikel 137c Sr verbiedt de belediging op grond van bepaalde groeps-

kenmerken (ras, godsdienst, levensovertuiging en hetero- of homosek-

suele gerichtheid). Artikel 137d Sr stelt strafbaar het aanzetten tot haat

(het ‘demoniseren’). 

Belediging van het eigen staatshoofd en diens vermoedelijke troonop-

volger en hun naaste familie wordt in artikel 111 en 112 Sr strafbaar

gesteld. Staatshoofden en leden van vreemde regeringen van mogend-

heden met wie Nederland niet in staat van oorlog verkeert,3 worden

strafrechtelijk tegen belediging beschermd door artikel 118 en 119 Sr.

Voorwaarde voor strafbaarheid is evenwel dat genoemde buitenlandse

functionarissen ambtshalve in Nederland aanwezig zijn. Daarbuiten

worden zij tegen onheuse verbale bejegening beschermd door artikel

267 sub 3° Sr.

Het WvSr kent meer beledigingsbepalingen. Zo is daar laster (art. 262 Sr)

en de lasterlijke aanklacht (art. 268 Sr). Ook bevat het wetboek een

delict dat smaad begaan tegen overledenen, verbiedt (art. 270 Sr).

Aangezien deze delicten in de praktijk zelden worden toegepast, zal 

ik deze hier niet bespreken. Ik beperk me in het navolgende tot een

2 Zie voor een wets- en rechtshistorisch overzicht van de hier genoemde delicten:
Janssens, 1998a, p. 11-77. 

3 Zie ook art. 87a Sr. Zie voorts: Janssens, 1998a, p. 279-280. Aangezien Nederland – op het
moment dat deze regels worden geschreven – niet ‘in staat van oorlog’ is met Irak, is het
beschimpen van zijn staatshoofd in beginsel strafbaar op grond van art. 267 sub 3° Sr.
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beknopte bespreking van smaad en eenvoudige belediging. Voor een

goed begrip van de strafrechtelijke belediging schets ik eerst de ratio

legis van de relevante bepalingen: welke belangen beogen zij te

beschermen? 

Beschermde rechtsbelangen

Belediging in de betekenis van de strafwet kan worden omschreven als

de aanranding van of de inbreuk op een anders eer of goede naam.

Welke betekenis kan aan de ‘eer’ worden gegeven? De veronderstelling

is dat aan eenieder de status van moreel volwaardig lid van de samen-

leving moet worden toegekend. Toekenning veronderstelt de erkenning

als zodanig. Mijns inziens ligt hierin de kern van het strafrechtelijke

eerbegrip besloten. Miskenning van iemands morele integriteit is zo

beschouwd miskenning van de eer en derhalve een strafrechtelijk

relevante belediging. 

Van belang is de notie dat de strafrechtelijke bescherming van die

morele integriteit ziet op de uiterlijk waarneembare morele integriteit.

In dit licht bezien kan de stelling worden verdedigd dat de krenking

van de eigenwaarde of het zelfrespect strafrechtelijk niet relevant is.

Iemands persoonlijke eergevoel of diens zelfrespect valt buiten de te

beschermen rechtsbelangen van alle vormen van strafbare belediging.

Dergelijke, meer psychologisch getinte, begrippen zijn moeilijk juri-

disch te operationaliseren. Het zou te veel van de rechter vergen om

de psyche aan een juridisch oordeel te onderwerpen. Daar komt bij

dat het onderscheid tussen het strafbaar beledigen en het niet-straf-

baar kwetsen of grieven voorkomt dat de strafbaarheid van een uiting

afhankelijk is van iemands lange tenen. De reikwijdte van het strafrecht

wordt in het geval van uitlatingen daardoor dan ook ingeperkt tot aan-

vaardbare proporties. Dat is anders bij ‘uiterlijk waarneembare’ eer,

oftewel: iemands eer in andermans ogen. Iemands waardigheid is in

die zin ‘zichtbaar’, dat zij door anderen erkend óf miskend kan worden.

Bij de bespreking van het beledigingsbegrip ingevolge artikel 137c en

266 Sr kom ik op dit onderscheid terug.4 De conclusie is dat de beledi-

gingsbepalingen uit het WvSr de morele (zedelijke) integriteit, op

welker erkenning ieder in het maatschappelijk verkeer aanspraak kan

maken, beschermen.

4 Zie voor nadere onderbouwing en literatuur: Janssens, 1998a, p. 380 e.v. Vergelijk ook:
Rosier, 1997, p. 75 e.v. 
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Strafbare belediging I: smaad 

Wanneer de strafbare belediging zich als smaad voordoet, is wel duide-

lijk. Artikel 261 Sr geeft een verplicht middel daartoe aan: het tenlasteleg-

gen van een bepaald feit, met het kennelijke doel van ruchtbaarheid.

Dit feit moet voor iemand belastend zijn. De beschuldiging van een of

ander misdrijf voldoet uiteraard aan deze kwalificatie.5 Als die

beschuldiging is terug te voeren op een concrete gebeurtenis, kan

men van een bepaald feit spreken. De enkele suggestie van een of

andere eigenschap is te weinig bepaald in de betekenis van artikel 261

Sr. Dat een gewezen geliefde te verleiden zou zijn met een zak drop, is

niet meer dan een boze suggestie van zedeloosheid. Van een bepaald

feit kan men echter niet spreken.6 In recente rechtspraak lijkt daar ove-

rigens enige beweging in te komen. In HR 6-11-2001, LJN AD 4322, laat

de Hoge Raad de veroordeling door het Hof Den Bosch ter zake van

smaad in stand. De veroordeelde had zijn slachtoffer beschuldigd van

het feit dat deze vrouwen zou hebben mishandeld en bedreigd alsme-

de van het feit dat hij die vrouwen ‘overlast’ zou hebben bezorgd, zon-

der dat deze beschuldiging nader was geconcretiseerd.7

Het kernbestanddeel van artikel 261 Sr is de opzettelijke aanranding

van de eer of goede naam. Welke betekenis kan aan dit begrippenpaar

worden gegeven? Ik roep in herinnering dat de algemene betekenis

van de strafrechtelijk relevante eer is de (uiterlijk waarneembare)

morele of zedelijke waardigheid. Verdedigd kan worden dat het eerbe-

grip van artikel 261 Sr ziet op een facet van het algemene eerbegrip.

Door de (min of meer concrete) beschuldiging die de dader over

iemand uitstort, wordt diens goede trouw of integriteit publiekelijk te

grabbel gegooid. De termen ‘eer of goede naam’ zien derhalve op

iemands integriteit in het maatschappelijk verkeer. Smaad maakt hier-

op een inbreuk. 

Dit eerbegrip ligt ook besloten in het beledigingsbegrip van artikel

111-113, 117 en 118 Sr. Zou iemand het in zijn hoofd halen de Prins

5 Of van een feit dat (nog) niet als misdrijf strafbaar is gesteld; denk bijvoorbeeld aan
gemeenschap met iemand die zich in half-slapende toestand bevindt. Deze gedraging
levert niet zonder meer het delict van art. 242 Sr op, noch is zij elders strafbaar gesteld.
Wel maakt de gedraging een ernstige inbreuk op de positieve moraal. 

6 Zie HR 24-10-1989, NJ 1990, 276.
7 In deze zaak waren geen cassatiemiddelen ingediend. Uit het feit dat de Hoge Raad geen

redenen vond om ambtshalve te casseren, mag worden afgeleid dat ons hoogste rechts-
college kennelijk geen moeite had met ’s hofs uitleg van het ‘bepaalde feit’. Vergelijk ook
de conclusie van A-G Wortel. 
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van Oranje te beschuldigen van corruptie, dan valt hij met zijn smade-

lijke uitlating onder het regime van het relatief zware artikel 112 Sr. Of

het beledigingsbegrip van artikel 137c Sr ook dat van artikel 261 Sr

omvat, valt te betwijfelen. Iemands reputatie wordt niet zonder meer

ontleend aan bepaalde, in artikel 137c Sr genoemde, groepskenmer-

ken. Iemands reputatie op het gebied van integer burgerschap is

immers gekoppeld aan concrete (rechts-)personen en niet aan niet

nader aangeduide groepen mensen wegens ras enzovoort. Tenlaste-

legging van een bepaald feit wegens ras enzovoort is, kortom, moeilijk

denkbaar. 

Zo gezien is het wel duidelijk wanneer er sprake is van een strafbare

belediging in de betekenis van artikel 261 Sr. Bij de andere relevante

beledigingsbepaling, artikel 266 Sr, ligt dit minder eenvoudig.

Strafbare belediging II: eenvoudige belediging en schelden

Artikel 266 Sr stelt straf op ‘elke opzettelijke belediging die niet het

karakter van smaad heeft’. Hoe duidelijk zij ook geformuleerd is, op

zichzelf wordt er weinig mee gezegd. Er kan op vele wijzen ‘eenvoudig’

worden beledigd. De belediger kan zich in het openbaar mondeling, bij

geschrift of bij afbeelding uitlaten.8 Daarnaast kan hij zijn slachtoffer in

diens tegenwoordigheid, mondeling of door feitelijkheden beledigen.9

Ten slotte is de belediging aangedaan door een toegezonden of aange-

boden geschrift of afbeelding strafbaar.

De ratio van artikel 266 Sr, en daardoor ook de betekenis van zijn

bestanddeel ‘belediging’, is een ietwat andere dan de ratio van artikel

261-262 Sr en dan het daarbij behorende beledigingsbegrip. Bij artikel

266 Sr ligt het accent op de erkenning van iemands waardigheid als

burger die hem in het maatschappelijk verkeer toekomt. Dit artikel

geeft iedereen aanspraak op respectvolle bejegening. Miskenning

8 Niet onverdedigbaar lijkt mij de stelling dat het bestanddeel ‘in het openbaar’ in die zin
subjectief mag worden geïnterpreteerd, dat het opzet op de openbaarheid van de uitlating
aan het bewijs van het opzet op de belediging bijdraagt (zie HR 29-5-2001, NJ 2001, 694,
met een doorwrochte noot van D.H. de Jong, en HR 2-4-2002, NJ 2002, 421, m.nt.
P. Mevis.

9 Een klassiek voorbeeld van een feitelijkheid is de gestrekte middelvinger. De belediging
door feitelijkheden komt, naar mijn mening ten onrechte, in art. 137c Sr niet voor. Degene
die ten overstaan van een uitgaande Synagoge stilzwijgend de Hitlergroet brengt, is derhalve
niet op voet van die bepaling strafbaar. Hij kan enkel op grond van art. 266 Sr worden
vervolgd. 
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daarvan levert in beginsel het delict eenvoudige belediging op. Of,

directer uitgedrukt: als de strekking van een uitlating is de aangespro-

kene bij het publiek in een ongunstig daglicht te stellen, is zij beledi-

gend (HR 30-10-2001, NJ 2002, 129). Overigens kan men ook hier

aannemen dat niet het persoonlijke eergevoel in het geding is. 

Deze vorm van belediging is ingevolge artikel 111-113 en artikel

118-119 Sr strafbaar, indien zij de daar met name genoemde functio-

narissen en ambtsdragers betreft. In de gewraakte handelingen10 ligt

de krenking van de waardigheid van de betreffende ambtsdrager

besloten, maar evenzeer en tegelijkertijd ook de aantasting van het

verderstrekkende belang dat door die bepalingen wordt beschermd.11 

Het ligt in de rede om bij de uitleg van het beledigingsbegrip van arti-

kel 137c Sr aansluiting te zoeken bij artikel 266 Sr. Dat betekent dat

van een belediging in de zin van artikel 137c Sr sprake is, indien de

uitlating andermans waardigheid miskent op grond van een of

meerdere van de in die bepaling genoemde groepskenmerken.12

Schelden is strafbaar ...

Schelden is bij uitstek een gedraging waardoor andermans waardigheid

kan worden miskend. Termen die naar huidig spraakgebruik als

scheldwoorden worden beschouwd en die iemand daardoor in verband

brengen met een of ander maatschappelijk taboe (of erger: met de

dood), is beledigend in de zin van artikel 266 Sr of van artikel 137c Sr.13

Hierbij ligt de nadruk op termen die geschikt zijn om de waardigheid

van de aangesprokene te miskennen. De term die daar niet voor

geschikt is, valt buiten de reikwijdte van artikel 266 Sr – ook al heeft de

spreker de bedoeling om de aangesprokene te ‘beledigen’, zo kan een

10 Het gaat niet alleen om uitlatingen maar ook om feitelijkheden, zoals het gooien van een
verfbommetje naar de Gouden Koets die de troonopvolger en diens echtgenote vervoert
(Rb. Amsterdam 30-5-2002, LJN AE 3434).

11 Zie het in de vorige noot genoemde vonnis van de Rb. Amsterdam. Vergelijk voorts
Janssens, 1998a, p. 390 e.v.

12 Vergelijk ook Tweede Kamer 1933-1934, nr. 237, MvT, nr. 3, p. 3; Tweede Kamer
1969-1970, nr. 9724, MvA, nr. 6, p. 5.

13 Zo is bijvoorbeeld het uitmaken van iemand voor kankerlijer of teringlijer beledigend
omdat de aangesprokene daarmee letterlijk dood gewenst wordt. In elk geval rust op die
ziekten nog altijd een zeker taboe. Ik ben er niet zeker van dat dat ook gezegd kan worden
van de term grieplijer.  
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eeuw bestendige rechtspraak worden samengevat.14

Uitlatingen die geen scheldwoorden zijn, kunnen desondanks beledi-

gend zijn indien zij op niet mis te verstane wijze de minachting uit-

drukken. Fraai wordt dit door HR 26-6-1984, NJ 1985, 40 geïllustreerd:

nadat de ex-voorzitter van een rechtse partij zijn tegenspeelster had

uitgemaakt voor ‘agressieve en kijvende jodin die men vergeten had te

vergassen’, werd hij ter zake van artikel 137c Sr veroordeeld. Terecht

kan men stellen dat hierin de uitdrukkelijke minachting van de aange-

sproken persoon (wegens ras) besloten ligt. In dit licht moet men wel-

licht het (niet gepubliceerde) arrest van Hof Leeuwarden (15-8-2002)

plaatsen. In deze zaak betoogde de verdediging dat de uitlating

‘homofiel’, gebezigd door een door politiebeambten op heterdaad

betrapte wildplasser, niet strafbaar is. De term verwijst ‘slechts naar een

sexuele geaardheid, die naar huidig recht (...) een neutrale betekenis

heeft’. Daarom doet het gebruik van die term de ander niet in een

ongunstig daglicht stellen, aldus de strafpleiter. Het Leeuwarder Hof

verwierp dit verweer. Het overwoog dat het verweer ‘miskent dat het

gebruik van een woord – dat in een bepaalde context (...) niet de strek-

king heeft iemands integriteit aan te tasten – dat wel degelijk kan doen,

indien het wordt gebruikt als scheldwoord en dus met het opzet om te

beledigen’. Men kan zich in gemoede afvragen of de hier gebezigde

term een scheldwoord is. Maar in de context is het niet onverdedigbaar

aan te nemen dat in het gebruik ervan, de minachting van de politie-

beambten besloten lag. En gewezen kan worden op het feit dat de

belediging van de individuele gezagsdrager gedurende diens rechtma-

tige bediening ook het gezag als zodanig aantast: artikel 267 Sr draagt

ook iets van een delict tegen dat gezag in zich. Dit kan mede het verschil

met de zogeheten ‘Kraai-rechtspraak’ verklaren.15

En ten slotte kan gewezen worden op de uitlatingen die geen scheld-

woorden zijn, maar nauwelijks geconcretiseerde beschuldigingen

14 Zie HR 21-4-1902, W. 7764: de term kraai is niet beledigend en krijgt dat karakter ook niet
als men haar gebruikt met de bedoeling een ander te beledigen. In dit licht kan men de
uitspraak van Rb. Almelo 5-10-2000, LJN AA7358, plaatsen: in deze zaak stond de verdach-
te terecht ter zake van art. 266 Sr, omdat hij twee politiebeambten zou hebben uitgemaakt
voor Joden. De politierechter overwoog dat deze kwalificatie geen beledigend karakter
had, omdat zij ‘niet anders is dan de aanduiding van een volk’. De Rb. overwoog verder dat
het ‘in hoge mate betreurenswaardig blijft dat de term “Joden” door de verdachte kennelijk
(...) beledigend was bedoeld [en] door de verbalisanten/aangevers ook als zodanig is
opgevat (...)’. De in HR 19-12-2000, NJ 2001, 101, gebezigde termen ‘vuile homo’s’ en
‘vieze smerissen’ krijgt door de door mij gecursiveerde adjectieven hun strafbare karakter.  

15 Zie de vorige noot. Zie HR 10-5-1955, NJ 1956, 8, m.nt. B. Röling; ook: Janssens, 1998a,
p. 258.
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bevatten. Men denke aan beschuldigingen die geen ‘bepaald feit’

omvatten en/of niet gedaan zijn ‘met het kennelijke doel van ruchtbaar-

heid’ (oplichter!). Of de beschuldiging aan het adres van de politie: ‘You

are racists!’16

Dat deze drie typen van uitlatingen strafbaar zijn, behoeft derhalve

weinig betoog.17 Dat ligt anders met uitlatingen die in de rechtspraak

als ‘onnodig grievend’ of ‘onnodig kwetsend’ worden bestempeld. De

vraag is of door het bezigen van dergelijke uitdrukkingen andermans

eer wordt aangerand.

…maar niet zonder meer

Ik meen stellig dat het (onnodig) grieven of het (onnodig) kwetsen

niet per se minachting inhoudt. Het niet ontzien van andermans

gevoelens is in deze optiek iets anders dan de ontkenning van de

waarde als burger op welker erkenning men aanspraak kan maken.

Het zelfrespect of de eigenwaarde behoort, zoals eerder gesteld, niet

tot het domein van de door artikel 266 en 137c Sr beschermde belan-

gen.18 Daarom meen ik dat ‘onnodig grievend’ als motivering van het

oordeel dat het geschrift strafbaar is, zoals men die in met name

oudere rechtspraak pleegt aan te treffen, drijfzand is.19

Daar komt bij dat het gevaar niet denkbeeldig is dat een te ruime

toepassing van genoemde bepalingen afbreuk doet aan de vrijheid

van meningsuiting. Bij de totstandkoming van artikel 137c Sr e.v. zag

de regering dit gevaar zeker niet over het hoofd: ‘Kritiek op opvattin-

gen en gedraging, zelfs al zou die kritiek beledigend of kwetsend zijn,

valt niet onder artikel 137c Sr’. Daar voegde zij aan toe dat het bezigen

van beledigende kwalificaties slechts dan strafbaar beledigend is,

‘indien daarbij tevens conclusies ten aanzien van die mensen worden

16 Hof Leeuwarden 19-2-2002. 
17 De beantwoording van de vraag naar de legitimatie van strafbaarstelling van belediging

valt buiten het kader van dit betoog.
18 Zie voor nadere argumentatie: Janssens, 1998a, p. 374 e.v. 
19 Ik meen dan ook dat verwerping van een beroep op art. 261 lid 3 Sr door alleen te verwijzen

naar het onnodig grievende karakter van een uitlating onder de maat is en niet spoort
met art. 10 EVRM. In tal van uitspraken heeft het Straatsburgse Hof duidelijk gemaakt
dat ook (onnodig) grievende uitlatingen onder de bescherming van de vrijheid van
expressie vallen. Men mag daar overigens wel de eis aan verbinden dat de grievende uit-
lating bijdraagt aan het ‘publieke debat’.   
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getrokken.’20 Hierin ligt besloten dat het bestanddeel, in elk geval in

art. 137c Sr, niet al te ruim uitgelegd moest worden.

Ik durf de stelling wel aan dat – tot in elk geval een tamelijk recent

verleden – in de rechtspraak, met name in gevallen waarin artikel 137c

Sr centraal stond, het wettelijke begrip ‘belediging’ ruimer uitgelegd is

dan door de wetgever bedoeld. Niet alleen de uitlating waarin de op

bepaalde groepskenmerken gestoelde minachting besloten ligt, viel

onder artikel 137c Sr, maar ook de uitlating die iemand grieft of kwetst

kwam onder het regime van deze bepaling. En zelfs uitlatingen die

andermans politieke opvattingen,21 religieuze opvattingen of bijbelexe-

geses bestreden! Daarbij viel het op dat de context waarin dergelijke

uitlatingen werden gedaan, niet bij de juridische beoordeling werd

betrokken, althans niet ten voordele van de verdachte.22

Laatstgenoemde trits uitlatingen, op zichzelf beschouwd, kunnen

naar mijn mening bezwaarlijk gezien worden als minachting betonend.

Het gevaar voor het bestraffen op grond van uitlatingen die niet ‘politiek’

of ‘maatschappelijk’ ‘correct’ zijn, lijkt mij dan niet te onderschatten.

Gepeperde opvattingen over de staat Israël leveren niet per se belediging

op, want zij drukken op zichzelf niet zonder meer minachting of

gevoelens van minderwaardigheid ten opzichte van het Joodse volk of

ras uit. Dat geldt naar mijn mening ook voor uitlatingen waarin de

Holocaust ontkend of gebagatelliseerd wordt. Of voor de uitlating

waarin gepleit wordt voor zes miljoen handtekeningen tegen de poli-

tiek van Israël inzake de Palestijnen. Dergelijke uitlatingen kunnen

weinig doordacht of gewoon onzinnig zijn en (daardoor) kwetsend voor

de nabestaanden, maar daarom zijn zij niet zonder meer strafbaar

(tenzij zij gepaard gaan met uitlatingen die van minachting op grond

van ras getuigen. Dan vallen zij onder het regime van artikel 137c Sr).23

En zo zal, wellicht, een bijbelexegese grievend zijn voor andersden-

kenden, maar zij is zeker geen strafbare belediging.24 Die rechtspraak

acht ik dan ook enigszins ‘doorgeschoten’.

20 Kamerstukken II 1969/70, nr. 9724, MvA, nr. 6, p. 3-4. 
21 Zie HR 6-12-1983, NJ 1984, 601, m.nt. G.E. Mulder.
22 Zie bijvoorbeeld een van de vele geruchtmakende zaken tegen de Goerees in de jaren

tachtig: HR 18-10-1989, NJ 1989, 476. 
23 Zie voor nadere argumentatie: Janssens, 1998b, p. 565 e.v. 
24 Zie het arrest genoemd in noot 22, en voorts: HR 9-1-2001, NJ 2001, 203 en Hof Den

Haag 18-11-2002, NJ 2003, 24.
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Een Straatsburgs perspectief

Recente rechtspraak lijkt echter een ander beeld op te leveren. Ook

ten voordele van de verdachte van belediging wordt de strekking van

het geheel waarvan de op zichzelf beledigende uitdrukking deel uit-

maakt, bij de juridische beoordeling betrokken. Dat is dan niet zozeer

in het geval van enkel schelden (daarbij gaat de Hoge Raad nog uit

van de ‘leer’ van het objectief beledigend karakter, dat wil zeggen: de

context waarin de scheldwoorden zijn gebezigd is niet van belang, zie

bijvoorbeeld HR 19-12-2000, NJ 2001, 101). 

De rechtspraak van het EHRM inzake artikel 10 EVRM heeft aan de

basis gelegen van die ontwikkeling. De Straatsburgse jurisprudentie

kan heel kort worden samengevat: een nationale veroordeling op

grond van strafbare belediging van degene die zich – op zichzelf

beschouwd kwetsend, schokkend en/of beledigend – uitlaat, strijdt

met artikel 10 Verdrag en de aangesloten Staat schendt daardoor het

Verdrag (zie Van Lent, 1999, p. 199 e.v.). De idee is dat uitlatingen,

indien en voor zover deze aan het ‘publieke debat’ bijdragen, niet

verboden moeten worden, ook al ‘offend, shock or disturb’ deze

uitlatingen. Dat zou, zo stelt ‘Straatsburg’, het publieke debat

– de motor van de democratie – smoren.25

De Hoge Raad heeft uiteindelijk deze royale jurisprudentie tot de zijne

gemaakt. Uit een aantal recente uitspraken doemt het volgende beeld

op. Een op zichzelf beledigende uitlating heeft dat karakter niet,

indien uit de context van het geheel waarvan zij deel uitmaakt, volgt

dat degene die haar doet, daarmee zijn geloofsovertuiging weergeeft

en ‘als zodanig’ voor hem van betekenis is voor het maatschappelijk

debat (HR 9-1-2001, NJ 2001, 203; zie ook HR 14-1-2003, LJN AE 7632).

Dat betekent dat in elk geval de vrijheid van expressie, en – wat mij

betreft: in mindere mate – die van godsdienst (vergelijk Stolwijk, 2003,

p. 339), sterk bepalend zijn voor de concrete invulling van het straf-

rechtelijke begrip ‘belediging’. En de Hoge Raad is nog ‘strenger’

indien een – op zichzelf beledigende – uitlating deel uitmaakt van een

artistiek werk. Zo overwoog hij in zijn arrest van 9-10-2001, NJ 2002,

76, dat een uitlating niet op zichzelf gelezen moet worden, maar in

samenhang moet worden beschouwd met het geheel. Aard en

25 Het voert in dit kader te ver om de omvangrijke Straatsburgse rechtspraak inzake art. 10
te benoemen, laat staan te bespreken. Zie voor een beknopt en goed overzicht van de
relevante Straatsburgse jurisprudentie: A-G Jörg in diens conclusie voorafgaande aan
HR 14-1-2003, LJN AE 7632.
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strekking daarvan zijn relevant. Volgt daaruit dat de kennelijke context

of strekking een artistieke is, dan wordt aan die uitlating het beledi-

gend karakter ontzegd. 

Is schelden ‘expressie’? 

De vraag is of deze rechtspraak – die in feite de toepassing van de

nationale beledigingsbepalingen danig inperkt26 – ook zo zal uitpakken

in het geval van het bezigen van ‘evidente’ scheldwoorden. Ik neem

aan dat Straatsburg ruimte laat voor veroordelingen wegens strafbare

belediging, indien de scheldpartij kant noch wal raakt. Van een bijdrage

aan het maatschappelijk debat kan bezwaarlijk worden gesproken als

iemand met scheldwoorden reageert, wanneer hij bijvoorbeeld door

de politie op wildplassen wordt aangesproken. Evenmin kan de

gestrekte middelvinger na een verkeerstwist worden gezien als een

vorm van expressie waar artikel 10 EVRM het oog op heeft. Niet

anders wordt geoordeeld in het geval iemand wordt beschuldigd van

een ernstig feit. Als die beschuldiging geen enkel publiek belang dient, 

zal Straatsburg niet licht ingrijpen in geval van veroordeling wegens

smaad of laster. Is dit anders, bijvoorbeeld in het geval van gepeperde

kritiek op andermans (politieke) doen en laten, dan zal het strafrecht

zich terughoudend moeten opstellen. Evenzogoed moet de wetshand-

haver zich er rekenschap van geven dat ook een scheldpartij context-

gebonden is: de arrestant die op heftige, maar rechtmatige, wijze in de

boeien geslagen wordt, pleegt dit niet zonder verbale reacties te

ondergaan. Ik zou mij dan kunnen voorstellen dat een strafrechtelijke

reactie op een belediging van de handelende agent iets te veel van het

goede is. Of als een verkeersdeelnemer de gestrekte middelvinger

toont aan zijn medeweggebruiker die het met de regels niet zo nauw

neemt. Een klacht wegens belediging moet dan maar geen gevolg

krijgen. Ook het optreden in poenalibus na een verbaal uit de hand

gelopen burenruzie, zal gauw neerkomen op het mikken van een

kruisraket op een kakkerlak.

26 In dit licht verdient aandacht de – vooralsnog theoretische (maar voor hoe lang?) – vraag
of in het geval van belediging van (de opvolger van) het staatshoofd c.s., de dader zich kan
beroepen op art. 10 EVRM, welks verweer de rechter gemotiveerd moet weerleggen in
geval van verwerping. Ik meen dat er ruimte is voor de honorering van een dergelijk ver-
weer, indien de uitspraak is gedaan in verband met een maatschappelijke functie die de
hoogwaardigheidsbekleder bekleedt. De beoordeling moet dan niet anders zijn dan in het
geval van gepeperde kritiek gedaan in het kader van elk ander maatschappelijk debat.
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Uiteraard is dit anders als de agent zonder enige aanleiding door een

discoganger wordt uitgescholden. Of als een persoon die gesommeerd

wordt zich elders te begeven, dat bevel negeert en bovendien de

rechtmatige verstrekker van dat bevel diens huid vol scheldt. Zo

gezien is het naar mijn mening verdedigbaar als er in concreto straf

wordt gesteld op een belediging van een politieambtenaar en van

welke burger dan ook. We schieten niets op met een gezag dat op het

niveau van de straat steeds – populair gezegd – voor paal wordt gezet

en daardoor zijn effectiviteit verliest. Bovendien is het gevaar voor

escalatie na schelden niet denkbeeldig: hoeveel mishandelingen en

doodslagen zijn het gevolg van wat (ooit) begon als een ordinaire

scheldpartij? 

Maar verwacht te dezen niet alle heil van het strafrecht. Niet alleen

dwingt de waan van de dag het O.M. tot prioriteitstelling – die uiteraard

mede wordt bepaald door zijn capaciteit. Soms moet men dan accep-

teren dat tegen onterechte beschuldigingen of tegen schelden en

schimpen daarom niet door justitie wordt opgetreden. Er bestaat geen

door het slachtoffer afdwingbaar recht op strafrechtelijke bescher-

ming tegen de aanranding van de eer of de goede naam. In beginsel is

strafrechtelijk optreden tegen schelden echter verdedigbaar als zonder

evidente reden of aanleiding iemand publiekelijk wordt neergezet als

een minderwaardig persoon. Want dan doet schelden zeer.

Literatuur

Janssens, A.L.J. 
Strafbare belediging

Amsterdam, Thela Thesis, 1998a

Janssens, A.L.J. 
De ontkenning van ‘Auschwitz’ en

de strafwet

Delikt en delinkwent, 28e jrg., 

nr. 6, 1998b, p. 565-578

Lent, L. van 
De moraal van het verhaal

In: Moerings, M., C.M. Pelser e.a.

(red.), Morele kwesties in het

strafrecht,

Deventer, Gouda Quint, 1999, 

p. 195-216

Rosier, Th.E.
Vrijheid van meningsuiting en

discriminatie in Nederland en

Amerika

Nijmegen, Ars Aequi, 1997 

Stolwijk, S.A.M.
Geloofsovertuiging en de strafwet;

Christendom en Islam

Delikt en delinkwent, 33e jrg.,

nr. 3, 2003, p. 330-341




