
De laatste jaren woedt in Nederland een discussie over het al dan niet

wenselijke herstel van normen en waarden. De aantasting van het

traditionele gezag op het werk, op school, in het gezin en op straat

sinds eind jaren zestig heeft weliswaar geleid tot een samenleving met

gelijker en democratischer verhoudingen, maar ook tot doorgeslagen

individualisme, verruwing van de omgangsvormen en grotere onvei-

ligheid in het publieke domein. In deze discussie wordt ook vaak het

ruwere taalgebruik en de toename van verbaal geweld gehekeld.

In deze aflevering van Justitiële verkenningen staat verbaal geweld

centraal: vloeken, schelden en schimpen. Voor de een vormen vloeken

en schelden een onschuldige uitlaatklep, voor de ander zijn ze een

gruwel om religieuze of andere redenen.

Behalve voor sociologen en psychologen zijn schelden en vloeken

voer voor taalkundigen. Niets legt de taboes binnen een samenleving

zo genadeloos bloot als de bestudering van de vloek- en scheldcul-

tuur. Ook de maatschappelijke veranderingen vertalen zich in nieuwe

vloek- en scheldvormen. De Amerikaanse taalkundige Reinhold Aman

bestudeert al tientallen jaren de vloek- en scheldcultuur van landen

overal ter wereld. De weerslag daarvan is te vinden in het tijdschrift

Maledicta (‘kwaad gezegd’), dat twee keer per jaar uitkomt. 

Relevant is verder de vraag onder welke omstandigheden verbaal

geweld een strafbare belediging oplevert en wat de rol van het straf-

recht in deze zou moeten zijn. De bescherming tegen aantasting van

eer en goede naam botst al snel met de vrijheid van meningsuiting.

Hetzelfde geldt voor de handhaving van de beledigings- en ‘haatzaai’-

bepalingen in artikel 137 van het Wetboek van Strafrecht.

Het openingsartikel van dit themanummer is van de hand van

Van Sterkenburg, die de verschillende vormen van verbaal geweld

beschrijft, te beginnen met de eed zweren als oorsprong van gods-

lastering. Aan de orde komen de betekenis van godslastering en vloe-

ken, het verschil tussen vloeken en vervloeken, tussen vloeken en

schelden alsmede de verhouding tussen vloeken en fysiek geweld.

Dan volgt een kort overzicht van de veranderingen in het vloeklexicon

sinds de jaren zestig van de vorige eeuw. Opvallende trends daarin

zijn onder meer de verloedering van de religieuze vloek, het frequen-

ter gebruik van het woord ‘god’, alsmede de toename van informeel en

grof taalgebruik in het moderne Nederlands. Ondanks alles conclu-
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deert de auteur dat vloeken zeer functioneel is en een positief effect

kan hebben op de gezondheid.

Waarom mensen juist niet zouden moeten vloeken wordt uit de

doeken gedaan door Bunt. Voor christenen geldt het derde van de

Tien Geboden: men moet de naam van God niet ijdel gebruiken. Wie

vloekt gebruikt de naam van God zonder betekenis, leeg. Maar niet

alleen gelovigen ergeren zich aan gevloek. Uit onderzoek blijkt dat

70% van de Nederlandse bevolking zich eraan stoort. Vloeken wordt

gezien als een gebrek aan beheersing en daarmee als onbeschaafd.

Vloeken kan bovendien intimiderend en agressief overkomen en

verraadt een gebrek aan respect voor de toehoorder. Wie dus de naam

van God niet wil misbruiken, wie christenen niet wil beledigen, wie

zijn medemensen niet wil ergeren en hen met respect wil bejegenen,

doet er verstandig aan het vloeken en schelden te laten, aldus de

auteur.

Vuijsje concentreert zich in zijn bijdrage vervolgens op verbaal geweld

in de media en de toename van ‘publiek leedvermaak’. Nederlanders

hebben van oudsher een relatief ingehouden scheldcultuur.

Verwensingen in een anale of oedipale context, zo gebruikelijk in

Groot-Brittannië en Duitsland, hebben hier nauwelijks equivalenten.

Nederlanders tonen een grote voorkeur voor verwensingen met daar-

in een combinatie van besmettelijke ziekten. Ook beledigingen van

genitaal karakter zijn populair. Beide typen verbaal geweld werden

altijd met een zekere ironie gebruikt. Vanaf de jaren zeventig is deze

relatieve onschuld echter verdwenen. Cabaretiers en columnisten

putten zich nu uit in het ernstig ziek of dood wensen van bekende

personen, gewoon voor de lol. Voetbalsupporters doen hetzelfde

– soms met een racistisch tintje – om de tegenstander te beledigen.

De Nederlandse strafwet biedt volgens de auteur nauwelijks mogelijk-

heden dergelijke uitingen van leedvermaak te vervolgen. Na de opti-

mistische jaren zestig en zeventig werden strafrechtelijke bepalingen

over belediging als uit de tijd beschouwd. De auteur betoogt dat de

toename van publiek leedvermaak een aanscherping rechtvaardigt

van strafrechtelijke bepalingen over belediging en verbaal geweld.  

Ellian daarentegen pleit in zijn bijdrage juist voor een terughoudender

inzet van het strafrecht. Hij stelt dat er tussen de beginselen van vrij-

heid en gelijkheid een voortdurende spanning bestaat. De zogeheten

discriminatiebepalingen in het Wetboek van Strafrecht worden in

sommige gevallen door de rechter zó ruim uitgelegd, dat de vrijheid

van meningsuiting en de reikwijdte van de politieke discussie ontoe-
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laatbaar worden beperkt. Deze ruime uitleg is in strijd met de bedoe-

lingen die de wetgever destijds had. Behalve een aantasting van de

rechtszekerheid betekent een dergelijk gebruik van het strafrecht dat

het uitgangspunt van het strafrecht als ultimum remedium wordt ver-

laten. Aan de hand van de strafzaken tegen CD-leider Janmaat, het

Kamerlid Van Dijke en imam El-Moumni betoogt de auteur dat er

sprake is van onderscheid bij de toepassing van het discriminatie-

verbod: met een heilig boek onder de arm is men relatief immuun

voor de werking van het verbod. Hij wijt dit niet aan de rechterlijke

macht, maar stelt dat de wet zelf verandert dient te worden. Slechts

als de uiting van een (discriminerende) opinie het gebruik van geweld

impliceert of propageert, zou het strafrecht moeten worden ingezet.

De strafbare belediging is het onderwerp van de bijdrage van

Janssens. Hij bespreekt de verschillende artikelen in het Wetboek van

Strafrecht betreffende smaad en belediging. Smaad is altijd concreet,

betreft een specifieke (vermeende) daad. Belediging is ruimer en

omvat onder meer schelden. Een voorbeeld is het opzettelijk beledi-

gen van een groep mensen op grond van hun ras, godsdienst of

seksuele geaardheid. Aantasting van iemands eer of goede naam

betreft in het geval van smaad zijn morele reputatie. In het geval van

belediging gaat het om het respect waarop ieder recht heeft in het

sociale verkeer. Het concept van aantasting van de eer en goede naam

dekt niet het negeren van iemands gevoelens. Algemeen wordt aange-

nomen dat de bepalingen betreffende belediging en smaad niet van

toepassing zijn als toepassing ervan in strijd zou komen met artikel 10

van het EVRM, dat de vrijheid van meningsuiting garandeert. Dit geldt

in verhevigde mate wanneer de uiting tot het openbare debat bij-

draagt, zelfs als deze ‘beledigt, shockeert of beroering veroorzaakt’.

Als een uitlating enkel kan worden bestempeld als belediging is een

veroordeling niet in strijd met het EVRM.

Na een korte taalkundige bijdrage van Heestermans over de techniek

van het schelden en de diverse te onderscheiden scheldvormen komt

de vraag aan de orde welke beroepsgroepen te lijden hebben onder

verbaal geweld. Dat gebeurt eerst in een overzichtsartikel van

Middelhoven en Driessen op basis van een onderzoek onder acht

typen werknemers in de (semi-)publieke sector. Treinconducteurs en

politieagenten krijgen verreweg het meest te maken met scheldpartij-

en. Interessant is de bevinding van de onderzoekers dat er een hoge

correlatie bestaat tussen de mate van verbaal en fysiek geweld. Dat

zou een aanwijzing kunnen zijn dat schelden en vloeken, in tegenstel-
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ling tot wat vaak wordt gedacht, niet zozeer een uitlaatklep zijn maar

veeleer leiden tot escalatie uitmondend in fysiek geweld. Om een

dergelijke conclusie met zekerheid te kunnen trekken is echter nader

onderzoek nodig.

Bron ten slotte beschrijft hoe de Amsterdamse politie omgaat met

beledigingen en scheldpartijen van het publiek. De reactie van de

politie wordt in belangrijke mate bepaald door de vraag in welke mate

het gezag van de politie wordt aangetast als gevolg van een belediging.

Ook de ernst van de belediging en de houding van de beledigende

burger in kwestie spelen een rol. Het ligt voor de hand streng op te

treden tegen beledigingen en politieambtenaren weten zich hierin

gesteund door collega’s, de politieleiding en de jurisprudentie.

Daarnaast kunnen politieagenten door hun optreden verbaal geweld

voorkomen. Daartoe zijn speciale trainingsprogramma’s ontwikkeld.

Ook is er binnen het korps aandacht voor het voorkomen van verbaal

geweld van politie jegens burgers. In geval van ernstige belediging

kunnen agenten eventueel een civiele procedure starten tegen een

burger en schadevergoeding eisen.

M.P.C. Scheepmaker, hoofdredacteur
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