
Hoofdstuk 14

Artikel 261 lid 3 Sr

14.1 Inleiding

Tijdens de parlementaire behandeling van de huidige beledigingsbepalingen ontstond er een
discussie over de aard van het opzetvereiste van smaad. De vraag was of een oogmerk om te
beledigen aangenomen moest worden of dat kon worden volstaan met een neutrale opzetvari-
ant.1 Minister Modderman meende dat het oogmerk om te beledigen vereist was.2 De Commis-
sie van Rapporteurs was van oordeel dat het eisen van oogmerk bij belediging onjuist was:’het
opzet om te beledigen kan aanwezig zijn ook waar het oogmerk iets anders is, bijv. zedelijke
verbetering of bevordering van het publiek belang’. Enkele Kamerleden meenden dat opzettelijke
belediging voldoende was.’De krenking van de eer is (...) voltooid door de objectieve
belediging, en de beleedigde heeft aanspraak [...] op de bescherming van de strafwet onafhanke-
lijk van het subjectieve doel dat de beleediger zich had gesteld’.3

Het parlement had evenwel oog voor de belangen van de vrijheid van meningsuiting:

’[Er zijn] vele gevallen waar zedelijke pligt de openbaarheid der waarheid bevordert, waar
hoogere belangen straffeloosheid eischen ...’.

Bovendien mocht de

’Vrees voor eene vervolging ter zake van smaad of smaadschrift (...) de vrije beoordeling der
publieke zaak niet aan banden leggen, zoo lang de kritiek binnen de perken der goede trouw
[blijft]’ ,

zo overwoog de meerderheid van de Commissie van Rapporteurs.4 Zij stelde voor een exceptie
op te nemen bij de ontwerp-smaadbepaling.

De Minister vond opname van de voorgestelde exceptie min of meer overbodig. Hij sprak
van een ’verduidelijking en beperking’; meer zag hij niet in het door de Kamer voorgestelde
derde lid:

’Of - zoo de wet zweeg - hij die "uitsluitend handelt in het algemeen belang, of tot nood-
zakelijke verdediging" gezegd zou kunnen hebben "opzettelijk eer of goeden naam te hebben
aangerand", daarover zou zich laten twisten. De minister zou de vraag ontkennend beantwoor-
den, maar de voorzichtigheid, ook met het oog op den bij de Commissie gerezen twijfel, eischt
uitdrukkelijke oplossing in de wet. Van het door de Commissie vermeld geval dat de imputatie,

1 Zie hoofdstuk 7.
2 In de literatuur van die dagen bleek de opvatting van de minister door slechts A.A. de Pinto te worden onder-

schreven; zie: De Pinto, Misdrijven door middel van de drukpers gepleegd ..., o.c., p. 113.
3 Smidt II, o.c., p. 392-394.
4 Smidt II, o.c., p. 399.
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met het doel van ruchtbaarheid, moet strekken tot ’zedelijke verbetering’, wenscht de minister
te zwijgen. Wie verbeteren wil, sla alle wegen in behalven dezen’.

De Tweede Kamer trok in deze discussie derhalve aan het langste eind. Opgenomen werd een
exceptie bij het delict smaad. Het huidige art. 261 lid 3 Sr beschrijft omstandigheden waaronder
smaad of smaadschrift niet strafbaar is. De tekst van het derde lid luidt als volgt:

’Noch smaad, noch smaadschrift bestaat voorzover de dader heeft gehandeld tot noodzakelijke
verdediging, of te goeder trouw heeft kunnen aannemen dat het te laste gelegde waar was en
dat het algemeen belang de telastlegging eiste.’

Het huidige art. 261 lid 3 Sr bevat twee onderdelen. In de eerste plaats bepaalt het dat smaad
gepleegdtot noodzakelijke verdedigingtot straffeloosheid leidt. In de tweede plaats geeft het
derde lid aan dat de daderdie te goeder trouw heeft kunnen aannemen dat de beschuldiging
van het concrete feit waar was én dat het algemeen belang de telastelegging eiste, niet onder
de strafbaarstellingen van art. 261 lid 1 en 2 én van art. 262 Sr valt.

In paragraaf 14.2 onderwerp ik het eerste onderdeel van art. 261 lid 3 Sr aan een beschou-
wing: de noodzakelijke verdediging. In paragraaf 14.3 volgt de bespreking van het tweede
onderdeel van de bepaling.

Bij de behandeling van art. 261 lid 3 Sr wordt soms de civiele rechtspraak over de
belediging in de zin van artt. 1408 (oud) BW betrokken, alsmede de rechtspraak inzake de
onrechtmatige (pers)publikatie. Daarbij past de volgende kanttekening. De afweging van
belangen binnen het kader van de algemene zorgvuldigheidsnorm is niet per se dezelfde als
die welke binnen het kader van het strafrecht wordt gemaakt. In het strafrecht wordt ook de
handhaving van de publieke rechtsorde bij de afweging betrokken. In civilibus staat het proces
als conflictbeslechting tussen strijdende burgers voorop. De belangen die tegen elkaar worden
afgewogen zijn die van de conflicterende burgers.

Toch meen ik dat de wijze van afwegen in het civiele model betekenis kan hebben bij de
uitleg van het algemeen belang van art. 261 lid 3 Sr. Zoals ik later zal aanvoeren, staat bij deze
bepaling centraal een verantwoord gebruik van de vrijheid van meningsuiting van de van smaad
of eenvoudige belediging verdachte. Het beroep hierop veronderstelt een beroep op een zwaarder
wegend belang dan dat van het slachtoffer van de belediging. De strafrechter zal dan op
materieelrechtelijk niveau alle belangen die in het concrete geval in het geding zijn tegen elkaar
af moeten wegen. En dan kan tot op zekere hoogte gebruik worden gemaakt van civielrechtelijk
getinte afwegingsfactoren.5

5 Zie hierover L. van Vliet, Een gewogen afbeelding; een civielrechtelijk model voor het afwegen van belangen
bij het openbaar maken van afbeeldingen, in: Ars Aequi 44 (1995), nr. 4, p. 259.

310



14.2 Handelen tot noodzakelijke verdediging

14.2.1 Inleiding

Naar huidig recht wordt het plegen van smaad of smaadschrift tot noodzakelijke verdediging
als een rechtvaardigingsgrond gezien.6 Dat betekent dat als de rechter aannemelijk acht dat
de pleger van smaad - binnen de grenzen van de proportionaliteit en subsidiariteit - eigen of
andermans belangen heeft verdedigd door smaad, hij van rechtsvervolging wordt ontslagen.

De term noodzakelijke verdediging komt ook voor in de algemene strafuitsluitingsgrond
van art. 41 lid 1 Sr (noodweer):

’Niet strafbaar is hij die een feit begaat, geboden door de noodzakelijke verdediging van eigen
of eens anders lijf, eerbaarheid of goed tegen ogenblikkelijke wederrechtelijke aanranding’.

Een aantal vragen rijst naar aanleiding van dit gedeelte van art. 261 lid 3 Sr. In de eerste plaats
wordt in paragraaf 14.2.2 de vraag naar de verhouding tussen art. 261 lid 3 Sr en art. 41 Sr
besproken. In paragraaf 14.2.3 komt het object van de noodzakelijke verdediging aan de orde:
welke belangen mogen verdedigd worden? Hierbij bespreek ik de vraag wiens belangen mogen
worden verdedigd: alleen eigen of ook andermans belangen. Tenslotte wordt in paragraaf 14.2.4
aandacht besteed aan de eis van noodzakelijkheid van de verdediging.

14.2.2 Art. 261 lid 3 Sr en art. 41 lid 1 Sr

Art. 41 lid 1 Sr bepaalt dat de pleger van een strafbaar feit niet gestraft wordt als de aanranding
tegen hem een wederrechtelijk én een ogenblikkelijk karakter heeft. Die aanranding moet
bovendien gericht zijn tegen een (stoffelijk) goed, de (seksuele) eerbaarheid of tegen het lijf.
Tegen de feitelijke aanranding, die dus niet uit geschreven of mondeling geuite bewoordingen
kan bestaan,7 moet verdediging geboden zijn.8 Het is duidelijk dat de eer en de goede naam
naar huidig recht niet onder de door art. 41 Sr te beschermen belangen vallen.9 Cohen Tervaert
nam aan dat het opnemen van de eer en de goede naam als te verdedigen belangen in art. 41
Sr zou kunnen leiden tot wraaknemingen van allerlei soort.10

De rechtspraak liet over deze kwestie evenmin misverstanden bestaan. Zo werd bijvoorbeeld
in HR 8-1-1917, NJ 17, p. 175 het beroep op art. 41 Sr niet gehonoreerd: ook al had de dader

6 Zie hierover verder hoofdstuk 16.
7 Hazewinkel-Suringa/Remmelink, o.c., p. 313-314. Vgl. ook Simons I, o.c., p. 290.
8 Zie hierover: A.J.M. Machielse, Noodweer in het strafrecht, Amsterdam, 1986 (diss. Amsterdam).
9 In het verleden is de vraag echter aan de orde gekomen of de eer en de goede naam onder de door art. 41

Sr te beschermen rechtsbelangen geschaard had moeten worden. Van Hamel was stellig in zijn antwoord.
’Ten onrechte’, zo meende hij,’is de eer op zich zelve niet onder de verdedigbare rechtsbelangen begrepen’
(Van Hamel, o.c., p. 232) Machielse lijkt evenmin afwijzend te staan tegenover de opvatting dat de eer onder
de belangen van art. 41 Sr zou moeten vallen. (Vgl. Machielse, Noodweer ..., o.c., p. 624). Tijdens een
congres over de herziening van het Wetboek van Strafrecht bepleitte Machielse om onder meer deze reden
herformulering van art. 41 lid 1 Sr (Ars Aequi (44) 1995, nr. 6, p. 477).

10 H.M. Cohen Tervaert, Noodweer, in: TvS, deel 6, 1892, p. 153; in deze zin ook H.W.M. van Helten,
Verdediging van lijf en goed in het Nederlandsche en Duitsche recht, in: Rechtsgeleerd Magazijn, deel 24,
1905, p. 564; Van Bemmelen/Van Hattum, o.c., p. 361; Van Bemmelen/Van Veen, deel I, o.c., p. 131.
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uit drift de mishandeling gepleegd als gevolg van de aantijging dat hij goederen zou hebben
gestolen, art. 41 Sr omvat niet de verdediging van de eer of goede naam, zo overwoog de Hoge
Raad.11

Er zijn inderdaad goede gronden om de (aanranding van de) eer en de goede naam niet
onder de door art. 41 Sr te beschermen belangen te scharen. Hoewel reputatieroof iemand grote
schade kan berokkenen, staat zij mijns inziens niet op een lijn met vermogens-, levens- en
zedendelicten. De smaad brengt iemands fysiek bestaan of iemands middelen van bestaan niet
(rechtstreeks) in gevaar. Daar komt bij dat de noodzakelijke verdediging in de zin van art. 41
Sr nooit geboden kan zijn, doordat de krenking van de eer of de goede naam reeds voltooid
is. Anders dan bij de aanranding van het lijf, de eerbaarheid of het goed, kan noodweer het
onheil dat door de eerkrenking is veroorzaakt, niet meer afwenden. Tegen eerkrenking rest
slechts de klacht wegens belediging.12 Aanranding van de eer of goede naam rechtvaardigt
derhalve niet het begaan van een strafbaar feit bij wege van verdediging. Noodzakelijke verdedi-
ging in de zin van art. 41 Sr tegen eeraanranding door een ander strafbaar feit dan smaad is
in beginsel niet geboden.13

Ter beantwoording van de vraag naar de verhouding tussen de noodzakelijke verdediging ex
art. 261 lid 3 Sr en de noodweerbepaling, is het uitgangspunt dat art. 261 lid 3 Sr een ten
opzichte van art. 41 Sr eigen, zij het verwant, karakter heeft.

De verwantschap met noodweer zit in het feit dat beide bepalingen berusten op eenzelfde
ratio. In beide gevallen staat de wet toe dat (een vorm van) onrecht onder bepaalde voorwaarden
mag worden bestreden met een gedraging welke zonder het gepleegde onrecht zelf onrecht zou
zijn.

Een verschil met art. 41 Sr is dat de noodzakelijke verdediging als bedoeld in art. 261 lid
3 Sr op het eerste gezicht niet begrensd wordt door de in de noodweer-bepaling genoemde te
verdedigen (rechts-) belangen. Niet alleen stoffelijke belangen kunnen worden verdedigd door
het plegen van smaad, maar ook ideële belangen. Denkbaar is bijvoorbeeld dat de pleger eerst
zelf werd beschuldigd van een concreet feit, hetgeen hij wenst te weerleggen.

Een ander verschil met de noodweer-bepaling is dat bij art. 261 lid 3 Sr de eis van een
ogenblikkelijke en wederrechtelijke aanranding die tot verdediging noopt, ontbreekt . Uit de
door het plegen van smaad te verdedigen belangen vloeit voort dat de voor art. 41 Sr essentiële
eis van het ogenblikkelijke karakter van de wederrechtelijke aanranding bij art. 261 lid 3 Sr

11 Zie voor een bizarre uitzondering: de in hoofdstuk 7.2.5.2 beschreven uitspraak van de Rb Amsterdam van
4-11-1941, NJ 42 85. Vgl. ook HR 26-11-1974, NJ 75 150: gezondheid is geen door noodweer te verdedigen
rechtsbelang; HR 21-2-1984, DD 84.228: de inbreuk op het recht zich vrij en onbelemmerd te bewegen door
het hinderlijk volgen is geen grond voor een noodzakelijke verdediging tegen een ogenblikkelijke wederrechte-
lijke aanranding. Zie ook HR 17-12-1996, NJ 97 262: nu het slachtoffer zonder eigen recht de verdachte in
haar bewegingsvrijheid beperkte, terwijl de verdachte dit uitdrukkelijk niet wilde en meermalen had verzocht
haar vrij te laten, was op dat moment ten aanzien van de verdachte reeds sprake van een ogenblikkelijke
en wederrechtelijke aanranding van haar lijf.

12 Mede in dit licht moet men de strafbaarstelling van het tweegevecht bezien (vgl. de artt. 152 e.v.); vgl.
Corstens, Het tweegevecht ..., o.c., p. 28 e.v.

13 Vgl. hierover Machielse, Noodweer ..., o.c., p. 645 e.v. Niet uitgesloten is dat degene wiens eer en goede
naam aangerand is zich op noodweer in de zin van psychische overmacht zou kunnen beroepen. De eisen
aan een succesvol beroep op art. 40 Sr zijn echter vrij hoog. Men zal tot het plegen van een strafbaar feit
moeten zijn gedrongen, hetgeen een acute en onweerstaanbare druk impliceert. Juist degene wiens eer is
gekrenkt zal zich niet vaak in een dergelijke situatie bevinden.
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niet zo strikt als bij de noodweerbepaling gesteld kan worden. Er kan immers geruime tijd
verstreken zijn tussen het bekritiseren van een handeling en het tijdstip waarop de bekritiseerde
daar lucht van krijgt. De grens tussen wat nog rechtens toelaatbaar is, hangt niet van de
onmiddellijkheid van de aanranding af.

14.2.3 Welke en wiens belangen mogen worden verdedigd?

In de vorige paragraaf is aangestipt dat de door smaad te verdedigen belangen zowel stoffelijke
als ideële belangen zijn. De wetgever benadrukte bij de totstandkoming van deze bepaling echter
de schending van de ideële belangen, waartegen de smaad als verdediging geboden zou zijn.
Volgens de Commissie van Rapporteurs dienden namelijk’handelingen van private personen,
gesteld dat bijv. zij openlijk zijn aangevallen, openlijk verdedigd [te kunnen] worden, zelfs
wanneer daardoor een ander iets zou moeten worden ten laste gelegd’.14 In deze formulering
ligt besloten dat, zo lijkt ook Van Hamel te concluderen,15 de smaad straffeloos is, indien zij
als middel van verdediging tegen een bekritiseerde handeling wordt gepleegd. Niet zozeer de
handeling zelf, maar iemands reputatie die door bijvoorbeeld kritiek op zijn handeling is
geschonden, is het belang dat blijkens de wetshistorie mag worden verdedigd door smaad.

Zo gezien is het door smaad te verdedigen belang een ideëel belang. Het zou gelet op de
overwegingen van de Commissie om de reputatie van de pleger van smaad gaan. Tegen smaad
(en, zo voeg ik er aan toe, tegen materiële eenvoudige belediging) mag men zich met smaad
verdedigen.

Het is de vraag of het te verdedigen belang zich tot een ideëel belang beperkt. Blijkens
de rechtspraak is de verdediging van ook stoffelijke belangen door middel van het plegen van
smaad rechtens toelaatbaar. Te denken valt aan het verdedigen van financiële of consumentenbe-
langen (bijvoorbeeld door het waarschuwen tegen misleidende aanbiedingen van huishoudelijke
apparatuur, zoals in Hof ’s-Gravenhage 7-11-1973, NJ 74 16416), maar ook aan het belang
van ongestoord woongenot, op welk belang de verdachte zich in een arrest van Hof Leeuwarden
8-12-1955, NJ 56 201, beriep.17 Men mag hieruit concluderen dat beide soorten belangen in
beginsel door smaad te verdedigen zijn.

Art. 41 Sr spreekt van de noodzakelijke verdediging van eigen of eens anders lijf of goed.
Andermans belangen mogen derhalve worden verdedigd tegen een ogenblikkelijke en weder-
rechtelijke aanranding.

Moet, nu de tekst van 261 lid 3 Sr van verdediging van eens anders belang niet spreekt,
worden aangenomen dat slechts het eigen belang verdedigd kan worden door het plegen van
smaad? Zowel de rechtspraktijk als de literatuur blijken verdeeld te zijn over deze kwestie. De
Rb Alkmaar 21-2-1928, NJ 29, p. 283, nam aan dat de verdediging slechts de persoonlijke

14 Vgl. Smidt II, o.c., p. 399.
15 Van Hamel, o.c., p. 232.
16 Deze zaak betrof een civiele zaak uit onrechtmatige daad art. 1401 (oud) BW.
17 In dit geval was de smaad niet geboden: de rechter verwierp het verweer door te wijzen op de nodeloos

krenkende inhoud van de brief.
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belangen van de pleger van smaad mocht betreffen. Simons en Van Bemmelen/Van Hattum
namen eveneens aan dat slechts het eigen belang door smaad verdedigd kon worden.18

Een andere opvatting treft men ook aan.19 In een uitspraak van de Rb Rotterdam 11-12-
1913, NJ 14, p. 1193, werd een beroep van de pleger van smaad op noodzakelijke verdediging
van de Goudsche Bestuurdersbond gehonoreerd. Dat was ook het geval in een arrest van het
Hof ’s-Hertogenbosch 1-10-1953, NJ 54 572. Hierin werd een beroep van de van smaad
verdachte raadsman op de noodzakelijke verdediging van de belangen van zijn cliënt gehono-
reerd.20

Dwingt het niet noemen van eens anders te verdedigen belang in art. 261 lid 3 Sr inderdaad
tot de conclusie dat slechts eigen belangen mogen worden verdedigd door het plegen van smaad?
Betwijfeld mag worden of de tekst van art. 41 Sr uitsluitsel kan geven over de uitleg van de
tekst van art. 261 lid 3 Sr. Het niet expliciet noemen van andere dan eigen belangen in art. 261
lid 3 Sr hoeft op zichzelf niet te betekenen dat de wetgever de noodzakelijke verdediging van
art. 261 Sr slechts toelaatbaar zou achten met betrekking tot de eigen belangen.
De verwantschap in ratio met noodweer pleit ervoor dat, nu ook art. 41 Sr de mogelijkheid
uitdrukkelijk openlaat dat eens anders particulier belang wordt verdedigd, eveneens andermans
particulier belang door smaad verdedigd mag worden, voor zover die verdediging noodzakelijk
is.21 Dat zou bijvoorbeeld het geval kunnen zijn als de persoon wiens reputatie is geschonden
niet bij machte is zichzelf tegen de beschuldiging te weren.

14.2.4 Voorzover gehandeld tot noodzakelijke verdediging

Anders dan art. 41 Sr, spreekt art. 261 lid 3 Sr niet van een verdediging die ’geboden’ is. Zoals
gemeld, vindt de verdediging door middel van smaad of smaadschrift desondanks haar
begrenzing in de eis van noodzakelijkheid. De verdediging vindt slechts rechtens plaats, indien
en voor zover deze noodzakelijk is.

Anders dan Machielse meen ik dat de hier bedoelde woorden, naast de noodzaak tot
verdediging door middel van smaad tevens uitdrukken dat de particuliere belangenschending
het plegen van smaad dient te gebieden.22 De pleger van smaad moet, met andere woorden,
zich genoodzaakt hebben gezien om zijn belang te verdedigen door middel van smaad en hij
moet zich niet met minder vergaande middelen tegen de belangenschending hebben kunnen

18 In deze zin Simons II, o.c., p. 62; Van Bemmelen/Van Hattum spreken in hun leerboek consequent van
noodzakelijkezelfverdediging (o.c., p. 494); vgl. Hof Arnhem 11-12-1912, W. 9411.

19 Vgl. Noyon-Langemeijer, 6e dr., o.c., aantek. 9 op art. 261 Sr; J.M. van Bemmelen, Strafbare belediging,
Ontwerp van wet 11249, in: Rechtsgeleerd Magazijn Themis 1971, p. 219.

20 In deze zaak had wellicht het ontbreken van opzet evenzeer kunnen worden aangevoerd; vgl. ook Hof Leeu-
warden 8-12-1955, NJ 56 201; Hof Amsterdam 22-10-1968, NJ 69 466; zie voorts HR 25-11-1997, NJ 98
261.

21 Dat andermans belang verdedigd mag worden door smaad zou wellicht steun kunnen vinden in een enkele
civiele uitspraak. Hierin werd aangenomen dat de aansprakelijkheid uit art. 1408 (oud) BW was opgeheven,
indien de verdediging (ook) een ander betrof; zie bijvoorbeeld Rb Amsterdam 19-10-1948, NJ 49 175 (vgl.
ook I.P. Michiels van Kessenich-Hoogendam, De gegriefde mens in het burgerlijk recht, in: Met eerbiedigende
werking; opstellen aangeboden aan Prof. mr L.J. Hijmans van den Bergh, Deventer, 1971, p. 184-185).

22 Vgl. Machielse, Noodweer ..., o.c., p. 604; vgl. het later te noemen arrest van Hof Amsterdam 22-10-1968,
NJ 69 466.
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verdedigen. Men zou kunnen stellen dat ook hier de eisen van proportionaliteit en subsidiariteit
in het geding zijn.

In de rechtspraak plegen de proportionaliteits- en de subsidiariteitseis het kaf van het koren
te scheiden. Veelal wordt het beroep op het handelen uit noodzakelijke verdediging verworpen
met de overweging dat de wijze waarop de uitlating is gedaan de grenzen van wat geboden
was overschreed. Illustratief is in dit verband een uitspraak van het Hof Amsterdam 22-10-1968,
NJ 69 466: van handelen tot noodzakelijke verdediging kon geen sprake zijn,’daar niet
aannemelijk is dat voor het afwenden van schade aan de eer of goede naam van verdachte de
gewraakte publicatie geboden of zelfs doelmatig zou zijn’.23

Van noodzakelijke verdediging kan sprake zijn indien de smaad ter terechtzitting wordt gepleegd
ter staving van een gevoerd verweer. Verwezen zij naar het eerder genoemde arrest van Hof
’s-Hertogenbosch 1-10-1953, NJ 54 572, waarin werd geoordeeld over de raadsman van een
verdachte die in zijn pleidooi bepaalde smadelijke uitlatingen had gedaan. In dat type gevallen
kent de beoordeling van de noodzakelijkheid van de verdediging een Europees-rechtelijk aspect.
Het fair trial -vereiste impliceert dat men in een rechtelijke procedure alle vrijheid moet hebben
om verweren te voeren die bepaalde in het geding gebrachte stellingen ondersteunen (vgl. art.
6 EVRM). In dit verband kan gewezen worden op HR 25-11-1997, NJ 98 261. In deze zaak
werd de verdachte vervolgd wegens belediging van een groep mensen wegens hun ras.24 Deze
belediging was door de verdachte tijdens een kort geding geuit. Dat geding was tegen hem
aangespannen wegens vermeend onrechtmatig handelen: de verdachte had in niet mis te verstane
bewoordingen de holocaust ontkend. Tijdens dat geding herhaalde de gedaagde de gewraakte
uitlatingen; op grond daarvan werd hij strafrechtelijk vervolgd.

De Hoge Raad overwoog dat in de civiele procedure de (on)rechtmatigheid van de eerder
gedane uitlating moest worden beoordeeld. In het kader van deze procedure kan het zijn dat
de verdachte ter verdediging van zijn standpunt de uitlating heeft moeten herhalen en haar heeft
moeten toelichten.’In een zodanig geval en onder zodanige omstandigheden zijn (...) strafbare
uitlatingen gerechtvaardigd tenzij redelijkerwijs moet worden uitgesloten dat de desbetreffende
partij zich genoodzaakt kon zien zich aldus te verdedigen’, zo overwoog ons hoogste rechtscolle-
ge.25

Een en ander brengt met zich mee dat de eisen van een eerlijk proces onder omstandigheden
de verdediging rechtvaardigen. Het lijkt mij toe dat, gelet op de ruime werking van art. 6
EVRM,26 die rechtvaardiging zich niet behoeft te beperken tot een (civiele) procedure ter
zitting. Aldus lijkt een Straatsburgse dimensie gegeven te kunnen worden aan de noodzakelijke
verdediging van het eigen belang: art. 6 EVRM maakt verdediging door smaad soms noodzake-
lijk.

23 Vgl. voorts HR 16-6-1953, NJ 53 618; Hof Leeuwarden 8-12-1955, NJ 56 201.
24 De verdachte was het misdrijf van art. 137c Sr telastegeld. Zie hierover ook hoofdstuk 16.4.
25 In deze zaak achtte de rechter de noodzaak van de verdediging niet aannemelijk. Hij overwoog dat de uitlating,

waarin de ontkenning van de holocaust was vervat, in redelijkheid niet had kunnen dienen ter adstructie van
zijn ter verdediging gedurende het kort geding ingenomen standpunt dat ten onrechte geoordeeld had dat zijn
uitlating beledigend was.

26 Zie Den Hartog, o.c., p. 120 e.v.; Keulen, in: Harteveld et al., Het EVRM ..., o.c., p. 114 e.v.
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14.3 Te goeder trouw de waarheid aannemen en handelen in het algemeen belang

14.3.1 Inleiding

Niet alleen het eigen of andermans particuliere belang mag door middel van het plegen van
smaad worden verdedigd. De wetgever heeft ook de ruimte geschapen om algemene belangen
te verdedigen.

In deze paragraaf staat het andere onderdeel van art. 261 lid 3 Sr centraal: hette goeder
trouw hebben kunnen aannemen dat het telastegelegde feit waar wasén het (te goeder trouw
hebben kunnen aannemen) dathet algemeen belang de telastelegging eiste. De vereiste goede
trouw geeft aan dit onderdeel van het derde lid een eigen accent.27

Een aantal vraagstukken met betrekking tot dit onderdeel komt aan bod. In paragraaf 14.3.2
wordt vanuit een wetshistorisch perspectief de vereistegoede trouwaan een bespreking
onderworpen. De waarheidseis die art. 261 lid 3 Sr stelt komt hierbij ook aan de orde. De
kwestie van het algemeen belang - inhoud en reikwijdte daarvan in de context van art. 261 Sr -
komt in paragraaf 14.3.3 aan bod.

14.3.2 Te goeder trouw de waarheid aannemen

14.3.2.1 Inleiding

Een moeilijke kwestie bij de strafbare belediging is het vraagstuk van de goede trouw in art.
261 lid 3 Sr. Vereist is dat de betrokkene te goeder trouw heeft kunnen aannemen dat zijn
beschuldiging waar was en dat het algemeen belang haar eiste. De goede trouw stamt uit de
civielrechtelijke keuken en komt in het strafrecht betrekkelijk zelden voor.28

De belangrijkste vraag is of de goede trouw die art. 261 lid 3 Sr eist subjectief of objectief
gelezen moet worden. Gaat het, anders gezegd, om de vraag of de pleger van smaad zelf
behoorde te weten of te beseffen dat zijn beschuldiging waar was en dat het algemeen belang
haar eiste? Of wordt bij de beoordeling van de goede trouw slechts rekening gehouden met
wat ieder normaal mens die in de positie van de pleger van smaad verkeerde, behoort of zou
behoren te begrijpen? Impliceert het vereiste van de goede trouw een onderzoeksplicht van
degene die zich op dit onderdeel van art. 261 lid 3 Sr beroept?

In de navolgende subparagrafen beoog ik deze vragen te beantwoorden. Voorafgaand
daaraan volgt een beknopte wets- en rechtshistorische beschouwing over de goede trouw van
art. 261 lid 3 Sr.

27 Vgl. Th.W. van Veen, Het stelsel der excepties, in: Honderd jaar Wetboek van Strafrecht (J.P. Balkema et
al., red.), Arnhem, 1986, p 358.

28 Zie art. 43 lid 2 Sr; art. 328ter Sr. Sinds de wet van 23 december 1992, S. 93 33, wordt de term eveneens
gebezigd in art. 273 lid 2 Sr: niet strafbaar is hij die te goeder trouw heeft kunnen aannemen dat het algemeen
belang de bekendmaking van geheime bedrijfsgegevens vereiste.
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14.3.2.2 Rechtshistorie: van ’geoorloofd inzigt’ tot het te goeder trouw hebben kunnenaannemen

14.3.2.2.1 Geoorloofd inzicht
De rechtshistorie leert dat onder omstandigheden een in beginsel beledigende uitlating die
kwalificatie niet kreeg. Rechtens werd erkend dat een beledigende uitlating kon dienen om
andere belangen te behartigen. Mogelijk was dat die zwaarder wogen dan het belang om van
belediging gevrijwaard te worden. Deze gedachte leefde reeds in klassieke tijden.29 Ulpianus
meende dat in geval van een telastelegging aan iemand van een misdaad de actio iniuriarum
niet toegestaan was indien de telastelegging had plaatsgevonden om de belangen van de
samenleving te dienen.30

Het Crimineel Wetboek uit 1809 bepaalde dat’geoorloofde inzigten’de strafrechtelijke
aansprakelijkheid inzake laster of hoon konden opheffen (art. 169 CW). Volgens art. 4 lid 1
van de aan de Code Pénal toegevoegde Wet van 16 mei 1829 (S. 34) was de lasterbepaling
uit de CP niet van toepassing op degene die beschuldigingen uitte’welke de wet veroorlooft
openbaar te maken, nog ook op zoodanige als de gene die dezelve aan iemand te laste legt,
uit hoofde van zijne post of van de op hem liggende pligten, gehouden was te ontdekken of te
bestraffen’. Ingevolge die bepaling kon men zich straffeloos uiten, mits er sprake was van derge-
lijke ’geoorloofde inzigten’. Niet alleen werd hierbij aan het OM als vervolgend orgaan gedacht;
ook had de toenmalige wetgever degenen op het oog die kritiek op de overheid wilden
leveren.31 De journalist die geruchten verspreidde was slechts dan schuldig aan laster en hoon
indien hij een ’ongeoorloofd inzigt’ had.32

14.3.2.2.2 Klaarblijkelijk handelen
Aan het beginsel dat het ’geoorloofde inzicht’ de strafbaarheid van smaad kon wegnemen werd,
ondanks het feit dat dit in het O.R.O. niet tot uitdrukking werd gebracht, tijdens de parlementaire
behandeling van de beledigingsbepalingen veel waarde gehecht. Zoals gezegd stelde de
Commissie van Rapporteurs een strafuitsluitingsgrond met deze strekking voor. Deze luidde:

’De strafbaarheid (...) vervalt, indien de telastlegging geldt in het algemeen belang of tot
noodzakelijke verdediging en het ten lastgelegde feit waar is, of de dader genoegzame gronden
had om het voor waar te houden’.

Deze voorgestelde bepaling was, zoals de Commissie zelf schreef, een ’objectieve rechtvaardi-
gingsgrond’.33

Een discussie ontstond over de vraag of de voorgestelde bepaling slechts dan met succes
door de pleger van smaad kon worden ingeroepen als het objectief vast kwam te staan dat het
algemeen belang werkelijk door de telastelegging zou zijn bevorderd.34 Voor het Commissielid

29 Zie hoofdstuk 2.
30 Vgl. Ranchod, o.c., p. 16.
31 Zie hoofdstuk 3.3.
32 Vgl. O.Q. van Swinderen, Maakt een courantier, die geruchten, welke in eene plaats omtrent een bepaald

persoon in omloop zijn, in zijne courant opneemt, zich schuldig aan laster?, in: Themis, 1867, p. 311.
33 L.P. Posthumus Meyjes, Art. 261 al. 3 Wetboek van Strafrecht, Amsterdam, 1887, p. 36.
34 Of tot noodzakelijke verdediging had gehandeld. Ten aanzien van die omstandigheid gold namelijk dat de

dader klaarblijkelijk en later te goeder trouw daartoe had gehandeld. Pas bij de wetswijziging van 1978 verviel
de eis van de goede trouw omtrent de noodzakelijke verdediging (zie paragraaf 14.3.2.2.3).
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De Savornin Lohman ging deze eis te ver. Hij keerde zich tegen een objectieve lezing van de
voorgestelde bepaling. Het afhankelijk maken van de toepassing van deze bepaling van de
’stellige zekerheid’ zou volgens hem een’onderdrukking worden van de vrije beoordeling van
regeeringsdaden’. Het (subjectieve) inzicht van de dader achtte hij van belang bij de beoordeling
van de vraag naar straffeloosheid; dit subjectieve inzicht zou voldoende zijn.35 De Commissie
volgde hem in dit oordeel en kende een doorslaggevende plaats toe aan het subjectieve inzicht
van de dader.

Zo ver wilde minister Modderman echter niet gaan. Het voorgestelde artikellid zou zijns
inziens te ruim geformuleerd zijn. Modderman stelde een beperking voor:’slechts daar, waar
de beleediger klaarblijkelijk heeft gehandeld in het algemeen belang, moet er straffeloosheid
wezen ...’.36 Hij wilde de pleger van smaad niet alleen op grond van diens subjectieve inzicht
van straf vrijwaren. Dat wil niet zeggen dat er in het geheel geen plaats meer zou zijn voor
dat inzicht. De term klaarblijkelijk betekende zijns inziens dat het subjectieve inzicht van de
dader ’niet absoluut’ werd buitengesloten, zodat het in bepaalde gevallen een rol kon spelen
in de oordeelsvorming. Met andere woorden: alleen de overtuiging van de verdachte dat hij
in het algemeen belang handelde, werd door Modderman onvoldoende geacht om de gerichtheid
op de verdediging of enig algemeen belang aan te nemen.37

Tijdens de behandeling van de smaad in de Tweede Kamer werd door De Savornin Lohman
herhaald dat het aan de rechter zou zijn om te beoordelen of een uitlating is gedaan met een
’quasi algemeen belang met de bedoeling om slechts te beleedigen, dan wèl of men, zonder
lichtzinnig te handelen, te goeder trouw omtrent de meêgedeelde zaken gedwaald heeft’.38 Zijn
stelling getuigde niet van een wezenlijk verschil met ’s ministers opvatting, nu ook het Kamerlid
klaarblijkelijk zag op de van smaad verdachte die meende en mocht menen in het algemeen
belang te handelen.
De vastgestelde wettekst kwam uiteindelijk als volgt te luiden:

’Noch smaad noch smaadschrift bestaat voor zoover de dader klaarblijkelijk heeft gehandeld
in het algemeen belang of tot noodzakelijke verdediging’.

In de Novelle-Cort van der Linden (1900) werd voorgesteld om de term klaarblijkelijk te
vervangen door het woord redelijkerwijze. Aldus zou - volgens de regering in de MvT op de
Novelle -beter tot uitdrukking komen dat de dader’werkelijk moet hebben gehandeld in het
algemeen belang (...)’. Met opneming van deze term zouden dan’lichtvaardige en onredelijke

35 Smidt II, o.c., p. 404.
36 De waarheidseis ontbrak in het voorstel van de minister. Deze kwestie werd in art. 263 (oud) Sr geregeld.

Daarom achtte de minister de (te goeder trouw aangenomen) waarheid in (het huidige) art. 261 lid 3 Sr
overbodig.

37 Geciteerd uit Posthumus Meyjes, o.c., p. 41.
38 Smidt II, o.c., p. 404.
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meeningen’van toepassing van art. 261 lid 3 Sr worden uitgesloten.39 De Novelle heeft, zoals
bekend, het Staatsblad niet gehaald.

Uit deze gedachtewisseling tussen minister en Kamer valt de betekenis van het begrip klaar-
blijkelijk in art. 261 lid 3 Sr (oud) af te leiden. De pleger van smaad was straffeloos als hij
meende en ’zonder nader onderzoek’ mocht en kon menen dat de smaad een ’algemeen belang’
diende. De term klaarblijkelijk had daarbij een objectiverende functie. Zij was vergelijkbaar
met het bestanddeel met het kennelijke doel (van ruchtbaarheid) in art. 261 lid 1 Sr. Niet alleen
het subjectieve inzicht van de dader, maar ook zijn ’redelijk inzicht’ waren omstandigheden
die bij de beoordeling van de vraag of de dader zich terecht beriep op het toenmalige art. 261
lid 3 Sr moesten worden betrokken.40

In zijn in 1946 verschenen proefschrift nam Hazendonk aan dat het woord klaarblijkelijk
de betekenis had van het voorkomen van een al te subjectieve uitleg van het derde lid.41 Er
stond, zo stelde Hazendonk, immers in lid 3: ’indien de dader heeft gehandeld ...’ en niet: ’voor
zover de dader heeft gemeend te handelen’. Ook al bleek het algemeen belang in werkelijkheid
niet door de uitlating van verdachte te zijn bevorderd, dan nog kon de rechter art. 261 lid 3
Sr toepassen, indien hij aannemelijk acht dat verdachte ’klaarblijkelijk’ aldus had gehandeld.
’Klaarblijkelijk’ had in de visie van Hazendonk een gelijke betekenis als aan dat woord werd
toegekend door Posthumus Meyjes: als de dader volgens de ’algemeene beginselen van redelijk-
heid’ handelde, als de dader zijn uitlatingen deed nadat hij zichzelf rekenschap had gegeven
van de inhoud zoals elk redelijk denkend mens dat in een gelijkwaardige situatie zou hebben
gedaan, zou hij straffeloos zijn.42

De conclusie is dat het eigen inzicht van de verdachte inzake het handelen in het algemeen
belang of tot noodzakelijke verdediging voor de toepassing van art. 261 lid 3 (oud) alleen niet
beslissend was. Uit feiten en omstandigheden moest aannemelijk zijn dat de verdachte zodanig
belang op het oog had. Die subjectiviteit werd vervolgens aan een redelijkheidstoets onderwor-
pen. Kon een dergelijk belang of een noodzakelijke verdediging in redelijkheid worden

39 Vgl. de MvT op dit Ontwerp, in: Herziening van het Wetboek van Strafrecht; deel I, ’s-Gravenhage, 1900,
p. 139. Deze toelichting overtuigt niet helemaal. Anders dan de tekst van het ontwerpt suggereert, lijkt de
MvT namelijk een subjectivering voor te stellen. Terecht stelde Wttewaal dan ook dat de voorgestelde
wijziging zou resulteren in een ’getemperd subjectieve strekking’ (G. Wttewaal, Artikel 261, derde lid van
het Wetboek van Strafrecht, in: TvS, deel 23, p. 310). Aan deze opmerking zou nog kunnen worden
toegevoegd dat de MvT op de Novelle mogelijk over het hoofd zag dat art. 261 Sr niet zozeer ziet op
meningen, maar op belastendemededelingen van feitelijke aard(bepaald feit).

40 Posthumus Meyjes nam aan dat de betekenis van het bestanddeel klaarblijkelijk in art. 261 lid 3 (oud) Sr
was de door de dader gegeven blijk van het zich vooraf rekenschap geven door middel van een onderzoek
naar de inhoud van de telastelegging (Posthumus Meyjes, o.c., p. 49). Gericke geeft een striktere uitleg van
het begrip. Hij stelde dat klaarblijkelijk in het oude art. 261 Sr betekende:’het moeten blijken, dat de belee-
diger uitsluitend, zonder andere bijoogmerken, het algemeen belang of de noodzakelijke verdediging ten doel
heeft gehad’(W.L.F. Gericke, Laster, Amsterdam, 1881 (diss. Amsterdam), p. 39).

41 Zie ook de conclusie van A.-G. Gregory voorafgaande aan HR 31-10-1898, W. 7196
42 Hazendonk, o.c., p. 120-121. De Roo sloot zich aan bij de opvatting van Hazendonk (De Roo, Smaad ...,

o.c., p. 31).
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aangenomen? Dan pas zou de pleger van smaad straffeloos zijn. Dat betekent dat van een
geobjectiveerde lezing van dat onderdeel van art. 261 lid 3 Sr werd uitgegaan.43

14.3.2.2.3 Wetswijziging: te goeder trouw
De Commissie Langemeijer, die met het ontwerp van een herziene regeling van de strafbare
belediging was belast, meende dat de formulering van het oude art. 261 lid 3 Sr tot verwarring
leidde. Zij betwijfelde of de bepaling zoals zij destijds was geredigeerd, het haars inziens
subjectieve karakter ervan voldoende tot uitdrukking bracht. Daarom stelde de Commissie de
volgende bepaling voor:

Noch smaad, noch smaadschrift bestaat indien de dader klaarblijkelijk heeft gehandeld ter
noodzakelijke verdediging, alsook indien hij te goeder trouw heeft aangenomen dat het
telastegelegde waar was en dat het algemeen belang de telastelegging eiste.

Met de introductie van de term goede trouw bracht de Commissie niet alleen een civielrechtelijk
element in art. 261 Sr. Zij maakte ook een voordien verborgen maar wel vereist subjectief
element zichtbaar, doordat het klaarblijkelijk handelen in het algemeen belang in het voorstel
van de Commissie gewijzigd werd in een te goeder trouw aannemen dat de telastelegging van
het bepaalde feit werd geëist door het algemeen belang. Bovendien werd in dit ontwerp ook
goede trouw ten aanzien van de waarheid van het telastegelegde feit geëist als voorwaarde voor
straffeloosheid. De volgens de Commissie hierdoor te creëren verruiming van de uitingsmoge-
lijkheden zou een onderzoek naar de waarheid van het telastegelegde feit in veel gevallen
overbodig maken.

Het voorstel van de Commissie kwam er op neer dat de subjectieve goede trouw voor art.
261 lid 3 Sr voldoende was. Dat betekende dat de voorgestelde bepaling aan de pleger van
smaad meer ruimte voor het uiten van meningen zou geven dan de oude bepaling. Daar kwam
bij dat de verdedigingspositie van de verdachte in dit voorstel eenvoudiger zou worden. De
bewijslast inzake de waarheid zou namelijk worden omgekeerd. Het door de Commissie
geredigeerde nieuwe art. 261 lid 3 Sr zou tot straffeloosheid leiden indien de goede trouw inzake
de waarheid door de rechter aannemelijk zou worden geacht. Onder vigeur van de oude
smaadbepaling kon de rechter van de verdachte het bewijs der waarheid van het telastegelegde
feit vorderen.

De goede trouw diende volgens de toelichting op het voorstel echter niet extreem subjectief
te worden opgevat.’Goede trouw toch mag niet worden aanwezig geacht bij hem die voor zijn
beschuldiging geen andere grond heeft dan dat hij de tegenstander tot het telastegelegde in
staat acht of dat een derde zonder enige waarborg van waarachtigheid hem de beschuldiging
heeft gesuggereerd’, aldus de Commissie.

De Commissie Langemeijer stelde dat een’respectabel motief slechts denkbaar [was]
wanneer de dader te goeder trouw heeft aangenomen (...) dat zijn beschuldiging gegrond was
...’. Het voorgestelde lid 3 van art. 261 Sr zou ’politieke fanatici’ ervan weerhouden om
politieke tegenstanders feiten te laste te leggen, die’geen zakelijke grondslag hebben, doch niet
bij voorbaat weerlegd zijn’.

43 Zie HR 31-10-1898, W. 7196; vgl. verder Hof ’s-Gravenhage 26-10-1899, W. 7344; HR 29-6-1908, W. 8745;
Rb Amsterdam 24-3-1915, NJ 15, p. 526; HR 17-1-1938, NJ 38 957; HR 19-6-1962, NJ 62 276; Hof
Amsterdam 31-3-1971, NJ 72 148; HR 1-7-1974, NJ 74 505.
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Met betrekking tot de waarheidseis was in de visie van de Commissie Langemeijer het (te
goeder trouw) afgaan op een bron voldoende. Degene die de telastelegging van het feit niet
zou kunnen verifiëren, zou dan geen smaad plegen. De goede trouw zou echter afwezig zijn
als de beschuldiging zou kunnen worden weerlegd of onwaarschijnlijk zou zijn.44

Een enkele schrijver plaatste kritische kanttekeningen bij het voorstel van de Commissie
Langemeijer inzake art. 261 lid 3 Sr. Van Bemmelen achtte de voorgestelde wijziging niet ’aan-
bevelenswaardig’. Als het inderdaad om de subjectieve goede trouw zou gaan, zou de term ’ten
gevolge van verschoonbare dwaling’ meer geschikt zijn om dit uit te drukken, zo stelde Van
Bemmelen. In dat geval zou volgens Van Bemmelen een aparte strafuitsluitingsgrond echter
onnodig zijn. Zeker als de dwaling het gevolg is geweest van domheid of van misleiding door
mededelingen van anderen waarop de dader mocht vertrouwen, zal een beroep op afwezigheid
van alle schuld hem vrijwaren van straf.45

Volgens Van Veen kleefden aan de door Van Bemmelen voorgestelde oplossing bezwaren.
De afwezigheid van alle schuld als algemene buitenwettelijke strafuitsluitingsgrond de plaats
van de geschreven bijzondere uitsluitingsgrond van art. 261 Sr te laten innemen, strookte volgens
hem niet met de bedoeling van de Commissie Langemeijer. Dat doel was de rechter bij smaad
een verfijnder instrument ter hand te stellen. Volgens Van Veen kwam de bedoeling van de
Commissie echter beter tot uitdrukking, indien de oude wettekst zou worden gehandhaafd. Daar
moest dan zijns inziens wel de laatste passage uit de slotzin van het voorstel van de Commissie
aan worden toegevoegd:

’Als ook indien hij te goeder trouw heeft aangenomen dat het telaste gelegde waar was en
dat het algemeen belang de telastelegging eiste’.

Met deze tekst bleef volgens Van Veen het objectieve karakter van het oude derde lid gehand-
haafd, waaraan dan een subjectief element werd toegevoegd.46

Het wetsontwerp inzake art. 261 Sr dat op het rapport volgde, was anders geformuleerd dan
de door de Commissie Langemeijer voorgestelde tekst. Deze nieuwe formulering was het gevolg
van een andere opvatting over de bepaling. De regering stelde het nieuwe art. 261 lid 3 Sr als
volgt voor:

’Noch smaad, noch smaadschrift bestaat voor zover de dader heeft gehandeld tot noodzakelijke
verdediging, of te goeder trouw heeft kunnen aannemen dat het telastegelegde waar was en
dat het algemeen belang de telastelegging eiste’.

Opvallend is dat de verdedigingsnoodzaak werd ontdaan van de onder de oude regeling geëiste
klaarblijkelijkheid. De enige functie die dat onderdeel met betrekking tot de noodzakelijke
verdediging als straffeloosheidsgrond in het oude art. 261 lid 3 Sr had, was volgens de regering
gelegen in de positie van de van smaad verdachte. Twijfel over die noodzaak van de verdediging

44 Rapport, o.c., p. 9-15.
45 Van Bemmelen, Belediging en de vrijheid van meningsuiting, o.c., p. 450.
46 Th.W. van Veen, Smaad en belediging in het rapport van de Werkgroep art. 117 van het Wetboek van Straf-

recht, in: Tijdschrift voor Strafrecht, 1969, p. 299.
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zou nadelig voor die verdachte kunnen uitpakken. Dit zou een inbreuk opleveren op het beginsel
’in dubiis pro reo’. De regering zag daar geen goede rechtsgrond meer voor. Alleen al gelet
op de betekenis die aan de oude term ’klaarblijkelijk’ werd gegeven, mag betwijfeld worden
of deze visie van de regering gegrond was.

Voorts valt de toevoeging van het werkwoord ’(hebben) kunnen (aannemen)’ van de goede
trouw op. In de MvT werd dit als volgt toegelicht:

’Wanneer blijkt, of althans plausibel is, dat de verdachte zijn beschuldiging heeft geuit op
grond van mededelingen, hem gedaan door iemand die hij voor betrouwbaar en goed geïnfor-
meerd mocht houden, zal dit voldoende zijn voor het aannemen van zijn goede trouw’.47

Om het karakter van het derde lid als rechtvaardigingsgrond tot uitdrukking te brengen, formu-
leerde de regering dit gedeelte van het derde lid als ’heeft kunnen aannemen’. Hierdoor werd
het criterium voor uitsluiting van strafbaarheid geobjectiveerd, aldus de MvT.48

Elders in de MvT vroeg de regering zich af of het stellen van de voorwaarde dat de dader
te goeder trouw heeft kunnen menen dat het telastegelegde waar was, wel noodzakelijk was.

’Het valt wat moeilijk, zich gevallen voor te stellen waarin hij daar zelf niet in geloofde, maar
waarin hij toch wel te goeder trouw meende, of kon menen, dat het algemeen belang met het
publiceren van de (onware, althans ongeverifiëerde) beschuldiging was gediend. Iemand die
zich op het standpunt stelt dat het doel de middelen heiligt, zal men niet licht als te goeder
trouw beschouwen’.

De regering wilde elke twijfel omtrent de strafbaarheid uitsluiten,’ook voor zover deze woorden
worden geuit ter bestrijding van een kwalijke zaak of ter bevordering van een op zichzelf wel
goede zaak’.49

De Commissie van Justitie van de Tweede Kamer bekritiseerde de haars inziens restrictievere
redactie van de strafuitsluitingsgrond, die uit de objectivering van de goede trouw voort vloeide.
’Voor wie het eerst met een beschuldiging komt, die veel later weliswaar gegrond blijkt doch
aanvankelijk als hoogst onwaarschijnlijk moest worden beschouwd, kan dit een op het eerste
gezicht slecht te rechtvaardigen bezwaar zijn’.50

De regering deelde het bezwaar van de Vaste Commissie niet. Van een verzwaring was
geen sprake, nu er ’sterk’ rekening gehouden zal worden met het ’subjectieve inzicht van de
dader’.51 Bovendien leverde volgens de regering de nieuwe redactie van art. 261 lid 3 Sr vooral
een verruiming van de toepasselijkheid op. Volgens de regering moest worden bedacht dat het
bij de oude tekst niet alleen ging om het enkele handelen met de bedoeling van bevordering
van het algemeen belang; evenzeer diende gebleken te zijn dat dat belang door de handeling
was bevorderd, aldus de regering.’Ten aanzien van de terecht geuite beschuldiging geldt derhal-
ve dat de verdachte reeds op de nieuwe strafuitsluitingsgrond beroep kan doen, wanneer het

47 Tweede Kamer 1970-71, 11 249, MvT, nr. 3, p. 5.
48 Tweede Kamer 1970-71, 11 249, MvT, nr. 3, p. 5.
49 Tweede Kamer 1970-71, 11 249, MvT, nr. 3, p. 5.
50 Tweede Kamer 1971-72, 11 249, Voorlopig Verslag, nr. 5, p. 2.
51 Op grond van deze zinsnede uit de MvT concludeert Demeersseman - mijns inziens ten onrechte - dat de

term te goeder trouw in art. 261 lid 3 Sr subjectief gelezen moet worden (o.c., p. 440).
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algemeen belang door de beschuldiging, objectief bezien, weliswaar niet werd gediend maar
de verdachte dit redelijkerwijze had mogen aannemen’.

De regering zag er geen beperking van de reikwijdte in. Het zou immers gaan om de vraag
of de dader redelijkerwijze had mogen aannemen dat het algemeen belang door zijn uitlating
werd gediend en dat deze op waarheid berustte. Ook zonder de voorgestelde wijziging zou de
enkele mededeling van verdachte dat hij te goeder trouw heeft aangenomen dat de betichting
waar was en dat het algemeen belang deze eiste, hem niet zonder meer disculperen, aldus de
regering.52 De Kamer nam genoegen met dit antwoord en stemde met het voorstel in.

De goede trouw in art. 261 lid 3 Sr wordt, zo volgt uit de parlementaire geschiedenis, in
objectieve zin gelezen. Van belang is dat, wil een beroep op dat onderdeel van art. 261 lid 3
Sr kans van slagen hebben, ieder mens die in de omstandigheden verkeerde als waarin de pleger
van de smaad zich bevond, kon en zou hebben begrepen dat het feit waar was en dat het
algemeen belang de telastelegging eiste.

Een objectieve interpretatie van de term goede trouw in art. 261 lid 3 Sr is in lijn met de
uitleg van deze term in de (weinig) andere in het WvSr voorkomende artikelen.53

14.3.2.3 Objectieve goede trouw

Nu de goede trouw als een objectieve goede trouw gelezen moest worden, bleek er uiteindelijk
weinig veranderd te zijn ten opzichte van de interpretatie van het oude bestanddeel klaarblij-
kelijk. De objectieve interpretatie van het te goeder trouw hebben kunnen aannemen, is sindsdien
in de rechtspraak en in de literatuur de heersende geworden.54 Hiermee was na veel discussie
(en misverstanden) over het al dan niet subjectieve karakter van art. 261 lid 3 Sr de geest weer
in de fles.

De vereiste objectieve goede trouw van art. 261 lid 3 Sr kwam in twee kort na elkaar
gewezen arresten fraai aan de oppervlakte. In HR 21-6-1988, DD 88.424, had de verdachte in
een open brief achtereenvolgens een OvJ, een politiebeambte en een gemeentesecretaris beschul-
digd van het (doen) vervalsen van een aantal proces-verbalen. Hij werd vervolgd op basis van
de artt. 261 lid 2 j° 267 sub 2° Sr. Het Hof Den Bosch verwierp het verweer van de verdachte,

52 Tweede Kamer 1975-76, 11 249, MvA, nr. 6-8, p. 6.
53 Zie art. 328ter Sr; vgl. Noyon-Langemeijer-Remmelink, o.c., aantek. 3 op art. 328ter Sr; C.F. Rüter en A.J.

Hoekema, Omkoping van anderen dan ambtenaren, in: Tijdschrift voor Strafrecht, 1968, p. 143; ten aanzien
van art. 43 lid 2 Sr wordt tegenwoordig aangenomen dat van een objectieve goede trouw gesproken moet
worden (vgl. hierover Van Rest, o.c., p. 142-144; voorts: Hazewinkel-Suringa/Remmelink, o.c., p. 341; Van
Bemmelen/Van Veen I, o.c., p.138). Ook in het civiele recht, waar zoals gezegd de term meer ingeburgerd
is dan in het strafrecht, wordt de term in objectieve zin gelezen. Art. 11 van het Derde Boek NBW luidt:
’goede trouw van een persoon, vereist voor enig rechtsgevolg, ontbreekt niet alleen, indien hij de feiten of
het recht, waarop zijn goede trouw betrekking moet hebben, kende, maar ook indien hij ze in de gegeven
omstandigheden behoorde te kennen ...’ (vgl. hierover P. van Schilfgaarde, Over de verhouding tussen de
goede trouw van het handelen en de goede trouw van het niet weten, in: Goed en trouw; opstellen aangeboden
aan W.C.L. van der Grinten (J.J.M. Maeijer et al., red.), Zwolle, 1984, p. 59; Asser’s Zakenrecht, deel II,
Goederenrecht, 13e dr., bew. door F.H.K. Mijnssen en P. de Haan, Zwolle, 1992, p. 110).

54 Vgl. J.J.E. Schutte, Nieuwe regelen betreffende strafbare belediging, in: Ars Aequi 27(1978), 8, p. , p. 509;
Van Bemmelen stemde uiteindelijk met de tekst van het ontwerp in, hoewel hij voorstelde om de term goede
trouw te vervangen door redelijkerwijs; zijns inziens zou dan duidelijker tot uiting komen dat art. 261 lid
3 Sr een rechtvaardigingsgrond is (Van Bemmelen, Strafbare belediging ..., o.c., p. 216. Zie voorts ook Noyon-
Langemeijer-Remmelink, o.c., aantek. 7 op art. 261 Sr; Van Rest, o.c., p. 137).
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dat hij te goeder trouw had kunnen aannemen dat het telastegelegde waar was en dat het
algemeen belang, namelijk corruptiebestrijding, dit eiste.

Het Hof overwoog dat het een feit van algemene bekendheid is dat niet elke verandering
in een proces-verbaal een vervalsing is, maar dat een verandering bepaalde omissies of
onjuistheden kan corrigeren. Voorts stelde het Hof het gebrek aan goede trouw vast. Het
Bossche Hof had vastgesteld dat verdachte zich er niet van had overtuigd of de processen-
verbaal door de genoemde personen opzettelijk en in onderling medeweten waren vervalst, maar
dat hij had vernomen dat die verbalen waren gewijzigd. Het Hof achtte het verweer van
verdachte, dat hij niet beschikte over het inzicht waarover volwassen mensen in de regel be-
schikken, onaannemelijk. Hij had’moeten beseffen, althans redelijkerwijze behoren te beseffen
dat er andere verklaringen van die vervalsingen mogelijk waren - in welk geval er sprake is
geweest van grove onnadenkendheid bij de verdachte’, zodat er van goede trouw ex art. 261
lid 3 Sr geen sprake kon zijn.

In HR 19-9-1988, NJ 89 146, was sprake van FNV-jongeren die in een geschrift over een
slager onder meer hadden gezegd dat hij zwartwerkers in dienst zou hebben en dat hij, door
zich te onttrekken aan de wettelijke bepalingen ten aanzien van de rechtspositie van zijn jeugdig
personeel, CAO regels ’bewust aan zijn hakneus hakt’ (...), ’terwijl hij maar rijker en rijker
wordt, grote auto’s rijdt en dikke villa’s koopt’. Het Hof verwierp het beroep op art. 261 lid
3 Sr. Het overwoog dat aannemelijk was geworden dat verdachte te goeder trouw kon aannemen
dat de beschuldigingen waar waren, maar niet dat ’verdachte te goeder trouw kon aannemen
dat het algemeen belang de verspreiding eiste’. Ten aanzien van verdachte, die als lid van de
FNV op de hoogte mocht worden geacht met de mogelijkheid om de rechtspositie van jeugdige
werknemers met een beroep op de rechter ter discussie te stellen, was niet aannemelijk geworden
dat hij te goeder trouw had kunnen aannemen dat het algemeen belang deze aantijging tegen
de slager eiste.

De Hoge Raad liet in beide zaken de arresten in stand. De verweren waren verworpen op
gronden die de verwerping konden dragen. Of de verwerping terecht was geschied kon in
cassatie niet getoetst worden.

14.3.2.4 De goede trouw en de waarheid: onderzoeksplicht

Onder het regime van het oude art. 261 lid 3 Sr kon de rechter deze bepaling toepassen zonder
dat de waarheid van de bewering vast kwam te staan.55 De waarheid van het telastegelegde
feit was niet van belang voor toepassing van de bepaling. Dat wil niet zeggen dat het (bewust)
debiteren van onwaarheden er niet toe deed. De rechtspraak stelde wel degelijk eisen aan het
waarheidsgehalte. Zij plaatste het in de sleutel van het algemeen belang. Gesteld werd dat indien
men slechts op een algemeen gerucht als waar aangenomen of apert onware feiten telasteleg-
de,56 men daarmee nooit in het algemeen belang kon handelen.57 Een beroep op art. 261 lid
3 (oud) Sr was daarmee kansloos. Ook als een telastegelegd feit waar was kon uiteraard een

55 Vgl. HR 29-6-1908, W. 8745; vgl. ook Rb Amsterdam 24-3-1915, NJ 15, p. 526.
56 Vgl. Noyon, o.c., aantek. 7 op art. 261 Sr.
57 Bovendien liep men dan het risico dat een vervolging ter zake van laster werd ingesteld, indien het bewijs

van de waarheid - voor zover toegelaten, vgl. artt. 263-265 (oud) Sr - niet geleverd kon worden (art. 262
(oud) Sr). Vereiste was dan wel dat men tegen beter weten in de feiten moest hebben telastegelegd; vgl. Hof
Leeuwarden 8-12-1955, NJ 56 201.
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veroordeling wegens smaad volgen, indien de rechter de telastelegging niet in het algemeen
belang achtte.58

De waarheid is in het huidige art. 261 lid 3 Sr rechtstreeks van belang. Zoals gezegd, wordt
de waarheid beheerst door de (objectieve) goede trouw. Welke eisen stellen de wet en de recht-
spraak aan degene die zich op goede trouw inzake de waarheid van het telastegelegde feit
beroept? Hierover is nauwelijks jurisprudentie te vinden. Enige oriëntatie biedt civielrechtelijke
jurisprudentie inzake de belediging (art. 1408 (oud) BW) of inzake de onrechtmatige (pers-
)publicatie.59 De waarheid van de uitlating is daar geen zelfstandige factor bij de beoordeling
van de (on)rechtmatigheid. Zij is een van de factoren waarmee het karakter wordt beoordeeld.60

Uit de civiele rechtspraak komt een aantal wegingsfactoren naar voren dat bij de beoordeling
een rol speelt. In HR 24-6-1983, NJ 84 801 overwoog de Hoge Raad dat bij de afweging tussen
enerzijds het belang dat burgers niet worden blootgesteld aan lichtvaardige verdachtmakingen
en anderzijds het belang dat misstanden die de samenleving raken niet blijven voortbestaan,
de mate waarin ten tijde van de publikatie de verdenkingen steun vinden in het toen beschikbare
feitenmateriaal, één van de factoren is.61 Ook kan bij de beoordeling van het rechtmatige
karakter van een uitlating de aard van de publicatie van belang zijn.62 De waarheid is niet of
nauwelijks een twistpunt in het geval in de publicatie het recht op de persoonlijke levenssfeer
centraal staat. Dan gaat het de eiser om het enkele feit dat er over hem is gepubliceerd of om
de wijze waarop de journalist het nieuws heeft vergaard.63 In het geval de publicatie misstanden
onthult kan dat anders liggen. Zolang de inhoud van de uitlating niet apert onwaar is of niemand
lichtvaardig verdacht is gemaakt, zal de civiele rechter dergelijke uitlatingen niet uitvoerig op
hun waarheidsgehalte toetsen.64 Van belang is de mate waarin ten tijde van de publicatie de
weergegeven feiten steun vonden in het toen beschikbare feitenmateriaal.65 Wegingsfactoren

58 Vgl. Simons II, o.c., p. 64; Van Bemmelen/Van Hattum, o.c., p. 495. Rb Amsterdam 24-3-1915, NJ 15, p.
526; Rb Alkmaar 14-12-1920, NJ 21, p. 528. In civilibus was destijds de (on)waarheid geen zelfstandige
factor bij de oordeelsvorming over het al dan niet onrechtmatige karakter van een uitlating (vgl. art. 1401
(oud) BW). Met een waar feit kan men eens anders reputatie te grabbel gooien (zie verder hierover in de
slotbeschouwing); vgl. M.A. Kakebeeke-Van der Put, Leugen en waarheid in het privaatrecht, Deventer, 1970
(oratie Leiden), p. 17 en de daar vermelde civiele jurisprudentie; in gelijke zin: C.P. Aubel, Persoon en pers;
over onrechtmatige aantasting van persoonsbelangen door perspublikaties, Deventer, 1968 (diss. Nijmegen),
p. 115 e.v. In HR 26-6-1933, NJ 33, p. 1428, m.n. W. Pompe, was de onwaarheid van de gesuggereerde
wanbetaling aanleiding om de uitlating van deze strekking te beoordelen als eenvoudige belediging; annotator
Pompe merkte op dat’met de waarheid de redelijkheid van het doel [wegvalt]’.

59 Zie uitgebreid over de civielrechtelijke aspecten: de losbladige uitgave Onrechtmatige daad, hoofdstuk VII:
Aantasting eer en goede naam en andere aantasting van de persoon (bew. door G.A.I. Schuijt), Deventer,
1995. Vgl. ook Peters, o.c. Zie ook het civielrechtelijke standaardarrest ter zake: HR 24-6-1983, NJ 84 801.

60 Aan de waarheid wordt in civilibus als wegingsfactor meer gewicht gehecht naarmate de publicatie meer
uitlatingen van feitelijke aard bevat. Dat ligt voor de hand: waarde-oordelen kunnen niet gemakkelijk onwaar
zijn. Opzettelijke onjuiste mededelingen die beschuldigingen van ernstige aard inhouden zijn onrechtmatig,
aldus Schuijt, Onrechtmatige daad, o.c., aantek. 37.

61 Zie ook HR 27-1-1984, NJ 84 802; Hof Amsterdam 13-9-1990, NJ 91 334.
62 Zie R. de Bock, Hoge Raad over perspublikaties: van belangenafweging naar grondrechtenbotsing, in:

Mediaforum 1996, nr. 4, p. 56.
63 De Bock, o.c., p. 57-58.
64 Hierbij zij aangetekend dat meestal de kort geding-rechter wordt geadieerd (De Bock, o.c., p. 56; zie ook

Onrechtmatige daad, o.c., aantek. 38).
65 Vgl. HR 24-6-1983, NJ 84 801; HR 6-1-1995, NJ 96 422
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zijn ook het voorshands onjuiste dan wel onvolledige karakter van de uitlating.66 Ook zullen
in geval van eenzijdige, tendentieuze of insinuerende berichtgeving hogere eisen aan de
onderzoeksplicht van de journalist kunnen worden gesteld.67

Degene die zich op de waarheid van een uitlating beroept, dient - zo lijkt uit de civiele
rechtspraak voort te vloeien - zich van een onderzoeksplicht naar de gegrondheid van het
gestelde te hebben gekweten. De aan dit onderzoek gestelde eisen zijn afhankelijk van de aard
van de publicatie. Deze kan meer of minder zorgvuldig onderzoek eisen. Soms is voldoende
dat degene die de uitlating doet aan zijn bron een zeker gezag kan ontlenen.68 Zo kon een
journaliste van de Winschoter Courant die een kritisch artikel - met als kop: ’Lik me vestje’ -
had geschreven over een tijdens een strafzaak optredende advocaat, zonder nader onderzoek
op de gegrondheid van de uitlatingen van de in bedoelde strafzaak optredende politierechter
afgaan, aldus HR 12-6-1992, NJ 92 554.

In civilibus, zo lijkt gesteld te kunnen worden, behoeft de waarheid van een bewering niet
onder elke omstandigheid vast te staan. De bewering moet slechts redelijke grond vinden in
het ten tijde van de publikatie beschikbare feitenmateriaal. Van belang is de aard van de
publicatie; er lijkt ruimte te bestaan om aan het waarheidsgehalte minder stringente eisen te
stellen als de publicatie het publieke debat dient. Is de publicatie niet te beschouwen als een
bijdrage aan dat debat, dan kan de enkele onzorgvuldigheid met betrekking tot het feitenonder-
zoek al tot een onrechtmatigheidsoordeel leiden.69

Wat betekent deze beknopt weergegeven civiele rechtspraak voor het aspect van de goede trouw
en de waarheid in art. 261 lid 3 Sr? Verdedigbaar lijkt dat ook bij de strafrechtelijke beoordeling
de aard van de uitlating van belang is. Dat betekent dat de context waarin zij is gedaan
betrokken moet worden bij de beoordeling van de vraag of de dader te goeder trouw heeft
kunnen aannemen dat het telastegelegde feit waar was.
In het licht van art. 10 EVRM zal het erop neer komen dat aan het waarheidsgehalte van de
uitlating en aan de houding van de dader ten opzichte van de waarheid minder stringente eisen
worden gesteld indien zijn uitlating in het kader van en dienstig aan het publieke debat is

66 Rb ’s-Gravenhage 22-10-1969, NJ 71 51; vgl. ook Peters, o.c., p. 89.
67 HR 1-7-1974, NJ 74 505; zie Peters, o.c., p. 102-103; uitspraken van de Raad voor de Journalistiek wijzen

op een soortgelijke normering; vgl. J. Doomen, Opinies over journalistiek gedrag; de uitspraken van de Raad
voor de Journalistiek voor de jaren 1960-1987, Arnhem, 1987, p. 189. Evers komt op basis van literatuur-
en jurisprudentieonderzoek m.b.t. de Raad voor de Journalistiek tot een ’proeve’ van een gedragscode voor
journalisten, waarin o.m. van een journalist wordt verwacht dat deze zorgvuldigheid betracht ten aanzien van
de juistheid van zijn gegevens; dat hij een gepubliceerde beschuldiging in voldoende mate adstrueert met
feiten en argumenten (H.J. Evers, Journalistiek en ethiek; een onderzoek naar de regelgeving in de uitspraken
van de Raad voor de Journalistiek 1960-1985, Delft, 1987 (diss. Amsterdam), p. 272).

68 Vgl. HR 18-2-1966, NJ 66 208; conclusie van A.-G. Franx, voorafgaande aan HR 27-10-1984, NJ 84 802.
69 Gezien de aard van sommige media, kunnen daaraan al dan niet hogere eisen worden gesteld. Dagblad- of

radio/TV-journalisten bijvoorbeeld kunnen en behoeven in verband met de eisen van een snelle berichtgeving
niet steeds een volledig onderzoek vooraf in te stellen, maar zullen af moeten kunnen gaan op de a priori
geloofwaardigheid van hun bronnen. Vgl. Rb Den Haag 22-10-1969, NJ 71 51; Doomen, o.c., p. 178. De
Hoge Raad lijkt van mening te zijn dat aan anderen dan journalisten andere eisen moeten worden gesteld:
in HR 15-6-1990, NJ 91 432 overwoog de Hoge Raad dat de belangenafwegingen zoals gehanteerd in HR
24-6-1983, NJ 84 801 in andere gevallen dan die waarin de media zijn betrokken, daar niet zonder meer van
toepassing zijn. De afweging wordt geknoopt aan de vraag in hoeverre die anderen de bedoeling hebben om
aan misstanden bekendheid te geven.
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gedaan. Met andere woorden: goede trouw inzake de waarheid zal eerder aangenomen worden
naarmate het telastegelegde feit bijdraagt aan het publieke debat. Dat betekent niet dat in dat
geval geen enkele eis meer gesteld wordt aan die goede trouw. Indien bijvoorbeeld verzuimd
is af te gaan op betrouwbare bronnen (lichtvaardige publikatie), zal de rechter niet snel aanneme-
lijk achten dat de pleger van smaad redelijkerwijs heeft kunnen aannemen dat de bewering waar
was.70 Ook betekent het dat de goede trouw inzake de waarheid in samenhang met het
algemeen belang gelezen moet worden.71

Men zou over deze goede trouw anders kunnen oordelen als het doel van de publicatie
geldelijk gewin zou zijn of als de toonzetting van de mededeling zich niet tot de inhoud van
de mededeling zou verhouden.

Van een te goeder trouw hebben kunnen aannemen dat het telastegelegde feit waar was en het
te goeder trouw hebben kunnen aannemen dat het algemeen belang de telastelegging eiste, is
sprake als de pleger van smaad heeft begrepen en heeft mogen begrijpen dat het feit waar was
en dat de telastelegging door het algemeen belang werd geëist. De formulering van art. 261
lid 3 Sr is voor zover het de goede trouw betreft verwant met de omschrijving van veront-
schuldigbare dwaling, waarvan sprake is indien de dader ten aanzien van (bepaalde aspecten
van) de feiten of het recht geen wetenschap had en evenmin behoefde te hebben.

Net als in de verontschuldigbare dwaling ligt in het te goeder trouw hebben kunnen
aannemen twee eisen besloten. De term drukt in de eerste plaats uit, dat de dader meende dat
de betichting waar was en in het algemeen belang gedaan. In de tweede plaats betekent het
hebben kunnen aannemen dat een zekere objectivering ervan door de rechter vereist is. Voor
toepassing van art. 261 lid 3 Sr is de (eigen) mening van de dader dat zijn beschuldiging waar
is en in het algemeen belang gedaan, derhalve niet voldoende.

Waar het mijns inziens (mede) om gaat, is dat de rechter de verantwoordelijkheid van de
dader voor zijn uitlating toetst aan wat deze heeft kunnen menen omtrent de dienstbaarheid
van zijn uitlating aan het publieke debat. De dader wordt niet alleen door art. 261 lid 3 Sr be-
schermd tegen veroordeling indien hij meende te weten dat het feit waar was (en dat het
algemeen belang (het publieke debat) telastelegging eiste), maar ook als hij, na zich van een
onderzoeksplicht ten aanzien van de inhoud van de betichting te hebben gekweten, verontschul-
digbaar heeft ’gedwaald’. In dat geval treft hem geen verwijt. Zo bezien bevat art. 261 lid 3
Sr soms een dwalingsaspect. In dit opzicht heeft art. 261 lid 3 Sr, in vergelijking met andere
bijzondere straffeloosheidsgronden, een eigen accent.

Deze geobjectiveerde lezing van art. 261 lid 3 Sr verschilt niet van die van het oude klaar-
blijkelijk-criterium. Dit leidde tot een geobjectiveerde lezing van het oude art. 261 lid 3 Sr.
Men zou hoogstens kunnen stellen dat door de wetswijziging van 1978 de straffeloosheidsgrond
trefzekerder in de wet is geformuleerd.

70 Vgl. Hof Amsterdam 12-6-1941, NJ 41 80; Rb Amsterdam 9-4-1968, NJ 70 96; Rb ’s-Hertogenbosch 22-9-
1978, NJ 80 259; vgl. ook Noyon-Langemeijer-Remmelink, o.c., aantek. 7 op art. 261 Sr; Peters, o.c., p. 99
e.v.; vgl. ook H.B. van Aller, De vrijheid van meningsuiting en het onschendbaar beledigen; rechterlijke
afweging van de vrijheid van meningsuiting en de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer binnen het
Koninkrijk der Nederlanden, Oranjestad, 1994, p. 49.

71 Zie hierover paragraaf 15.3.3 e.v.
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Hierboven stelde ik dat het waarheidsaspect van art. 261 lid 3 Sr soms een dwalingsaspect heeft.
Dit is, zo lijkt het mij toe, niet zonder meer het geval. Denkbaar is het geval van de journalist
die door uitlatingen door derden gedaan citeert, welker inhoud door de journalist is geverifieerd.
Het kan zijn dat deze uitlatingen met de waarheid strijden, terwijl verslaglegging ervan
desondanks het publieke debat dient. Niet uitgesloten is immers dat berichtgeving over het feit
dat de ene politicus over de andere onwaarheden vertelt, het publieke debat dient.72

Hiermee komt een ander aspect van het waarheidsaspect van art. 261 lid 3 Sr aan het licht.
Soms doet zich een spanning voor tussen de waarheidseis en de vrijheid van meningsuiting
zoals die door art. 10 EVRM wordt gewaarborgd. De vraag is namelijk of het vereiste van de
goede trouw inzake de waarheid in het licht van art. 10 EVRM degene die uitlatingen doet in
het kader van het publieke debat voldoende soelaas biedt. De journalist zou, zeker als hij op
de hoogte is van het feit dat de door de derde gedane bewering onwaar is en haar desondanks
citeert, ter zake van de waarheid inzake die bewering niet te goeder trouw zijn. Hem daarvoor
wegens smaad te bestraffen strijdt echter met art. 10 EVRM.

14.3.3 Algemeen belang

14.3.3.1 Inleiding

Een succesvol beroep op het tweede onderdeel van art. 261 lid 3 Sr eist, naast de goede trouw
omtrent de waarheid, het te goeder trouw hebben kunnen aannemen dat het algemeen belang
de telastelegging eiste. De term algemeen belang is, zoals Mout het treffend uitdrukt, van’een
ontmoedigende vaagheid’.73 Zij heeft geen vast omlijnde betekenis.

De term algemeen belang komt in meerdere strafrechtelijke en strafvorderlijke bepalingen
voor.74 Ook in die bepalingen kan men aan het begrip geen eenduidige betekenis geven. De
term zal in de context van de betreffende bepaling gelezen moeten worden, waarbij de ratio
van die bepaling de betekenis mede bepaalt. Zo geeft art. 167 Sv het OM de bevoegdheid van
vervolging af te zien op gronden aan het algemeen belang ontleend. Het gaat daarbij om een
afweging tussen belangen die met een concrete vervolging worden gediend enerzijds en belangen
die daardoor worden geschaad anderzijds.75 De ernst van de verdenking en de geschokte
rechtsorde zijn daarbij te wegen belangen. Art. 255 lid 4 Sv geeft het OM de mogelijkheid om
de gevolgen van de termijnverzuimen te relativeren, indien het algemeen belang dat dringend
eist. Ook hierbij speelt de ernst van de verdenking een rol van betekenis. Bij art. 36c Sr is het
algemeen belang een der criteria op grond waarvan het uit de roulatie nemen en vernietigen
van voorwerpen die in handen van zowel publiek als veroordeelde gevaarlijk zijn, beoordeeld
wordt.76

De in de hier genoemde bepalingen voorkomende term algemeen belang veronderstelt zo
bezien een afweging van op een concreet moment met elkaar strijdige belangen. Welke belangen
dat in de context van art. 261 Sr zijn, vormt het onderwerp van deze subparagraaf.

72 Vgl. annotator Knigge onder EHRM 24-9-1994, NJ 95 387 (Jersild).
73 Mout, o.c., p. 96.
74 Zie art. 36c Sr, art. 13 lid 2 Sv, art. 167 lid 2 Sv, art. 242 lid 2 Sv, art. 255 lid 4 Sv.
75 J.M. van Bemmelen/Th.W. van Veen, Ons strafrecht; deel IV (het strafprocesrecht); 12e dr., bew. door D.H.

de Jong en G. Knigge, Alphen aan den Rijn, 1992, p. 97.
76 Vgl. M.M. Beije, Onttrekking aan het verkeer, Groningen, 1994 (diss. Groningen), p. 163.
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14.3.3.2 Belangenafweging

Art. 261 lid 3 Sr stelt een bepaalde eis aan het succesvol inroepen van het algemeen belang.
Het bepaalt, voor zover hier van belang, dat er geen smaad of smaadschrift bestaat,voor zover
de dader te goeder trouw heeft kunnen aannemen dat het algemeen belang de telastelegging
eiste. De gecursiveerde woorden drukken uit dat de smaad of het smaadschrift niet bestaat indien
de dader binnen de grenzen van de proportionaliteit en de subsidiariteit heeft gehandeld. Met
andere woorden: de dader gaat vrijuit als het telasteleggen van het feit door het doel wordt
gerechtvaardigd en als hem geen ander, minder vergaand, middel tot het behartigen van het
algemeen belang ten dienste stond. De dader moet met de telastelegging een belang hebben
willen dienen dat verder strekte dan zijn particulier belang. Bovendien moet hem geen andere
weg meer open hebben gestaan dan het plegen van smaad. Deze eisen worden door een aantal
uitspraken geïllustreerd.

Het arrest HR 29-6-1908, W. 8745 betrof een van smaad verdachte, die meende door de
gemeentepolitie van Nijmegen onrechtmatig te zijn bejegend. In eerste instantie trachtte de man
zijn gram te halen langs de geëigende paden. Hij diende bij de justitiële autoriteiten een klacht
over de gang van zaken in. Eerst meldde hij zich bij de OvJ, vervolgens bij de Rechtbank. Toen
hij ook daar geen gehoor vond, vervoegde hij zich bij het Hof, om onverrichter zake tenslotte
bij het Ministerie van Justitie te belanden.

Deze gang leverde hem echter niets op. Daarop bewandelde de getergde burger een andere
weg. Hij plaatste in het dagblad De Gelderlander een mededeling, waarin de drie betrokken
agenten werd verweten een vals proces-verbaal te hebben opgemaakt. De man werd daarop
vervolgd wegens smaad gepleegd tegen een ambtenaar in de rechtmatige uitoefening van de
bediening. De verdachte voerde ter zitting aan dat hij had kunnen aannemen dat het algemeen
belang de telastelegging eiste. De Rb Arnhem honoreerde dit beroep. Zij overwoog dat voor
de verdachte geen ander middel overbleef om de gedragingen van de opsporingsambtenaren
aan de beoordeling van de rechter te onderwerpen, dan zichzelf aan een nieuwe vervolging bloot
te stellen. Naar het oordeel van de Rb was’het klaarblijkelijk van algemeen belang te oordelen,
dat indien werkelijk veldwachters onbetrouwbaar zijn in die mate als door beklaagde wordt
beweerd, die onbetrouwbaarheid aan het licht wordt gebracht’. De Rb overwoog dat ’s mans
handelen door het algemeen belang werd geëist, gezien de omstandigheden van dit geval. De
Rb bracht hiermee tot uitdrukking dat in dit geval de grenzen van de proportionaliteit en de
subsidiariteit niet waren overschreden. De smaad werd als een redelijk middel tot een redelijk
doel geoordeeld, namelijk het belang dat de samenleving bij een rechtmatig functionerende
politie heeft. Het particuliere belang van de betrokken ambtenaren moest daarbij het onderspit
delven.77 Ook stelde de rechtbank vast dat de verdachte alle hem ten dienste staande middelen
had gebruikt om de zaak onder de aandacht te brengen.

In HR 19-6-1962, NJ 62 276, m.n. B. Röling werd een redelijk doel van de smaad mogelijk
aanwezig geacht, maar deugde het middel waarmee de verdachte het algemeen belang wilde
dienen niet. De verdachte, een schroothandelaar, beschuldigde in een ingezonden stuk in een
dagblad een hoge departementale ambtenaar van corruptie. De ambtenaar zou volgens de
schroothandelaar tegen ontvangst van een geldbedrag in strijd met de destijds geldende bepalin-

77 Het Hof Arnhem vernietigde overigens het vonnis van de Rb; het stelde dat voor een geslaagd beroep op
het algemeen belang de waarheid van het telastegelegde moest blijken. De Hoge Raad vernietigde op zijn
beurt het arrest: ’s Hofs opvatting vond geen steun in het recht.
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gen een vergunning hebben verleend aan een concurrent voor de uitvoer van auto’s en dump-
materiaal naar Oost-Europese landen.

De beweegredenen voor zijn handelen lagen in het feit dat de schroothandelaar beducht
was dat de overheid niet met de vereiste voortvarendheid een onderzoek naar de vermeende
schrootzwendel zou instellen. Twee dagen eerder had de schroothandelaar over de affaire contact
gehad met het Ministerie van Economische zaken, dat hem toezegde hiernaar een onderzoek
te entameren. De zaak zat de man hoog. Twee dagen na het eerste contact met het ministerie
verzocht hij het ministerie het toegezegde onderzoek met spoed ter hand te nemen. Diezelfde
dag nog schreef hij het dagblad een ingezonden stuk. De schroothandelaar werd vervolgd wegens
smaad. Ter zitting voerde de verdachte aan dat hij uitsluitend in het algemeen belang had gehan-
deld. Het Hof ’s-Gravenhage verwierp dit verweer echter. Het overwoog dat

’Al moge de verdachte zeer onaangename ervaringen hebben opgedaan en ondervonden met
betrekking tot de door hem aangebrachte schrootfraudes en ook al moge hij beducht zijn
geweest dat de Overheid niet de vereiste aandacht aan zijn mededelingen [..] zou schenken
en evenmin met de nodige voortvarendheid een onderzoek dienaangaande zou instellen, het
(...) in de gegeven omstandigheden geenszins klaarblijkelijk in het algemeen belang [was],
dat verdachte reeds op dat ogenblik de pers inlichtte zoals hij heeft gedaan en is bewezenver-
klaard, omdat hij toen niet met een voldoende mate van zekerheid mocht en kon aannemen,
dat de Overheid niet binnen redelijk korte tijd en niet met de nodige voortvarendheid het door
hem verlangde onderzoek, dat hij in het algemeen belang noodzakelijk achtte, zou doen
instellen’.

Met andere woorden: daar waar kennelijk nog niet alle middelen waren uitgeput om de feitelijke
gang van zaken boven water te krijgen, was niet voldaan aan de eisen van proportionaliteit en
subsidiariteit. Hij was in de visie van het Hof verder gegaan dan noodzakelijk was in dit geval.
De cassatierechter overwoog dat het Hof tot deze verwerping van dit verweer had kunnen
komen. Of het verweer terecht verworpen was, kon in cassatie wegens het feitelijke karakter
van het verweer niet getoetst worden.

Terwijl de verdachte in de eerstgenoemde zaak alle officiële wegen had bewandeld alvorens
hij voor een strafbare methode had gekozen om de zaak aan het licht te brengen, greep de
verdachte in de schrootaffaire al min of meer direct naar het wapen van de smaad.78 Dit werd
als overschrijding van de grenzen van de proportionaliteit en de subsidiariteit gezien. Het
algemeen belang kon, met andere woorden, door deze handelwijze niet gediend worden.
Een recenter - maar minder gelukkig - voorbeeld van een volgens de rechter zorgvuldige
belangenafweging tussen de relevante belangen is de zaak die leidde tot een uitspraak van de
Rb Breda 5-6-1991, nr. 85-03-90 (ongepubl.). De casus was als volgt. Een vrouw verzond naar
een aantal personen prentbriefkaarten met daarop de volgende tekst:

’Tegoedbon voor de straf die jij behoort te krijgen voor jouw destructieve wandaden, zonder
remming of wroeging gepleegd; weten jullie wel wie er naast jullie woont? De man die mijn
leven heeft verwoest’.

78 Vgl. voorts HR 26-11-1934, NJ 35, p. 211; HR 16-6-1953, NJ 53 618.
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Ter zitting bleek dat de vrouw een slachtoffer was van ’incest’, gepleegd door haar zwager.
Nu de feiten in strafrechtelijke zin waren verjaard, zag de vrouw geen andere mogelijkheden
om de zaak alsnog onder de aandacht te brengen dan door het plegen van smaadschrift.
De Rb overwoog dat’de gekozen actie een gerechtvaardigd middel is geweest om een ernstig
en algemeen probleem - de lange verwerkingstijd van incest voor slachtoffers en de uit dat
oogpunt korte verjaringstermijn voor dergelijke delicten - onder de maatschappelijke aandacht
te brengen’. Nu de verdachte van de dader noch van haar familie erkenning voor haar problemen
kreeg, had zij te goeder trouw kunnen aannemen dat het algemeen belang de telastelegging eiste,
aldus Rb Breda. De verdachte werd ontslagen van rechtsvervolging.

Men kan zich afvragen of in het Bredase geval de Rechtbank terecht een ontslag van
rechtsvervolging had uitgesproken op grond van de aanwezigheid van een algemeen belang.
Ik meen, zonder de geestelijke nood waarin de vrouw zich kennelijk bevond te miskennen, dat
het algemeen belang niet eiste dat de concrete gebeurtenissen op deze wijze openbaar werden
gemaakt. Anders gezegd: men kan zich afvragen of de verdachte te goeder trouw was met
betrekking tot de vraag of zij meende dat het algemeen belang de wijze van telasteleggen
rechtvaardigde.79 Persoonlijke wraakuitoefening - hoe begrijpelijk in het hierboven beschreven
geval ook - strookt niet met het dienen van een algemeen belang.80

Het verweer dat de dader te goeder trouw heeft kunnen aannemen dat het algemeen belang de
telastelegging eiste, wordt veelal verworpen met overwegingen waarin wordt verwezen naar
het onnodig grievende of het onnodig kwetsende karakter van de beschuldiging. Ook wordt
dan wel gewezen op de strekking en inhoud van de uitlating, die in de visie van de rechter uit
zou gaan boven datgene wat door het algemeen belang geboden zou zijn.81 Elders blijken de
nodeloos krenkende vorm en inhoud de gronden voor verwerping van een dergelijk verweer
te zijn.82

In zijn dissertatie over de vrijheid van meningsuiting stelt Peters dat de door art. 261 lid
3 Sr gegeven ruimte voor kritiek op zaken van maatschappelijk belang door deze rechtspraak
weer teruggenomen wordt. Volgens hem miskent de rechter hiermee’nogal eens de functie van
de vrijheid van meningsuiting’. Peters wijst hierbij op het feit dat het veelal de bedoeling is
om kritiek in ’nogal grove bewoordingen te gieten om de aandacht van grote groepen te
vestigen op vermeende wantoestanden’. Zijns inziens zou dergelijk taalgebruik juist functioneel
en ’dus’ nodig zijn. Bovendien wijst Peters op de aan de rechter opgedrongen rol van’censor
van ons woordgebruik’ als het strafbare karakter van een uitlating zou worden aangenomen
aan de hand van het onnodig grieven. Hij acht dat niet gewenst.83

Ook Drion stelt zich om deze reden ten aanzien van dit criterium terughoudend op, hoewel
hij zijn bezwaar wat voorzichtiger onder woorden brengt:

79 Toepassing van art. 9a Sr had in dit geval naar mijn mening meer in de rede gelegen.
80 De vraag dringt zich op of de vrouw een geslaagd beroep op de noodzakelijke verdediging had kunnen doen.

Dat haar eerbaarheid door haar verdedigd mocht worden staat buiten kijf. Betwijfeld kan echter worden of
die verdediging genoodzaakt was. Met name de wijze waarop zij haar belangen in dit geval verdedigde past
naar mijn mening niet meer in het kader van de proportionaliteit en de subsidiariteit (zie ook paragraaf 14.2).

81 Vgl. HR 26-11-1934, NJ 35, p. 211; HR 23-10-1939, NJ 40 31.
82 Zie o.m.: Rb Amsterdam 22-3-1921, NJ 22, p. 55; HR 17-1-1938, NJ 38 957; HR 16-6-1953. NJ 53 618;

HR 5-11-1968, NJ 69 78; Rb Utrecht 24-10-1969, NJ 70 404; Rb Dordrecht 23-1-1976, NJ 76 262.
83 Peters, o.c., p. 95-96.
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’De onrechtmatigheid van uitlatingen wier onwaarheid is bewezen, kan moeilijk door het
belang van de vrijheid van meningsuiting worden beïnvloed; hetzelfde geldt in mindere mate
voor uitlatingen, wier onrechtmatigheid schuilt in het grievende karakter van de gebezigde
term. In mindere mate: immers het belang dat mensen uiting kunnen geven aan hun gevoelens
door het gebruik van heftige woorden, kán wel eens prevaleren boven het belang dat andere
mensen niet aldus worden aangesproken’.84

Röling meent in zijn annotatie onder het eerder aangehaalde HR 19-6-1962, NJ 62 276, dat
er omstandigheden kunnen zijn, die ertoe leiden dat een mededeling van feiten in een bepaalde
opzienbarende vorm nodig kan zijn om de nodige aandacht te trekken.85 In soortgelijke zin,
maar dan toegespitst op de media, laat A.-G. Franx zich uit in zijn conclusie voorafgaande aan
HR 27-1-1984, NJ 84 803, m.n. C. Brunner. Hij neemt aan dat de onthullingsjournalistiek, meer
dan de ’gewone’ journalistiek behoefte heeft aan ’krasse terminologie’, hetgeen dan minder
snel onnodig grievend zal zijn. Een en ander hangt zijns inziens af van de ernst van de onthulde
misstand.

Deze ruime opvatting vindt reeds lang steun in de Straatsburgse rechtspraak inzake art.
10 EVRM.86 In een recente uitspraak overweegt het Hof dat

’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 section of the community. In addition, journalistic freedom
also covers possible recourse to a degree of exaggeration, or even provocation (...)’(§ 46).

Met andere woorden: ook een onnodig grievende uitlating kan vallen onder de beschermde
vrijheid van meningsuiting:

’Although Mr De Haes and mr Gijsels’ comments were without doubt severely critical, they
nevertheless appear proportionate to the stir and indignation caused by he matters alleged
in their articles. As to the journalists’ polemical and even aggresive tone, which the Court
should not be taken to approve, it must be remembered that Article 10 protects not only the
substance of the ideas and information expressed but also the form in which they are conveyed
(...)’ (§ 48).87

84 H. Drion, Het rechterlijk verbod en de vrijheid van meningsuiting, in: Geschriften van H. Drion, Deventer,
1982, p. 271-272.

85 Jesserun d’Oliveira meent dat het ’onnodig grievend-criterium’ een vorm van rechtsongelijkheid is:’de auteur
die over temperament en een welversneden pen beschikt is door deze rigide opvatting wel sterk in het nadeel
tegenover de schrijvende droogstoppel. Zijn geschrift zal eerder als kwetsend worden beschouwd, hij verliest
zonder pardon zijn beroep op het algemeen belang (...) en zijn opzet wordt sneller aangenomen’, stelt Jesserun
d’Oliveira. Hij vervolgt: ’ons recht stelt zich kennelijk skribenten voor als bloedeloze boekhouders die met
karnemelk in d’adren ook bij bloedstollende misstanden en hooglopende konflikten zakelijk en terughoudend,
bezield van alle denkbare égards, met de hoed in de hand een schuchter kritisch geluid laten horen. Wie
boven deze maat uitstijgt, kwetst en beledigt. Het algemeen belang encanailleert zich niet met de ironie, laat
staan met het sarkasme, het wil zich niet laten dienen door de kleurrijke vergelijking, het beeld, de metafoor,
het symbool die per definitie op de man spelen en niet op de bal; het eist, kortom, een diskrete en bedaarde
deurwaardersinventarisatie geschreven met de hark’(H.U. Jesserun d’Oliveira, Literaire belediging, in: Plus
est en vous; opstellen over recht en cultuur (J.A. Ankum et al., red.), Haarlem, 1970, p. 240).

86 Zie eerder EHRM 12-12-1976, NJ 78 236 (Handyside); EHRM 26-4-1979, NJ 80 146 (Sunday Times).
87 EHRM 24-2-1997, Mediaforum 9(1997) nr. 4, p. 68 (De Haes en Gijsels).
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Een en ander brengt met zich mee dat het onnodig grievende karakter van uitlatingen niet al
te snel tot het oordeel kan leiden dat zij daarom beledigend zijn. Met Rosier meen ik dat men
soms’uiting [moet] kunnen geven aan de diepte van [zijn] verontwaardiging en er belang bij
[heeft] dat anderen ook daadwerkelijk overtuigd raken van de door [hem] naar voren gebrachte
visie’.88 Het lijkt mij toe dat de verwerping van een beroep op het algemene belang meer eist
dan de enkele verwijzing naar het onnodig grievende of onnodig kwetsende karakter van de
uitlating. Dit zou een grotere rol kunnen spelen indien de uitlating een persoon betreft. De
toonzetting van een uitlating kan, anders gezegd, tot een ander oordeel over de goede trouw
inzake het algemeen belang leiden naarmate de uitlating over een bepaald persoon gaat.

14.3.3.3 Excursie: het algemeen belang in civilibus; een beknopt overzicht van civiele recht-
spraak

In de civiele rechtspraak inzake de onrechtmatige daad (en inzake haar species: de onrechtmatige
perspublikatie) is een aantal arresten gewezen waaruit blijkt dat de Hoge Raad aan het (algeme-
ne) belang van de vrijheid van meningsuiting een toenemend gewicht hecht. Omdat ik meen
dat deze jurisprudentie van belang is bij de uitleg van art. 261 lid 3 Sr, laat ik een aantal
arresten in het kort de revue passeren.89

In HR 24-6-1983, NJ 84 801, m.n. M. Scheltema, gaf de Hoge Raad - zij het impliciet - aan
dat een verantwoord gebruik van de vrijheid van meningsuiting toestaat dat bepaalde in de
samenleving voorkomende misstanden in het belang van de publieke zaak worden onthuld. In
deze zaak draaide het om een gemeenteraadslid dat in een brief de financiële integriteit van
een bestuurder van een kinderbeschermingsinstelling in twijfel trok. Hij stelde dat de bestuurder
overheidsgelden die bestemd waren voor de kinderbescherming, misbruikte voor handel in
onroerende zaken. De Hoge Raad overwoog dat

88 Th. Rosier, Is de vrijheid van meningsuiting een grondrecht?, in: Nederlands Tijdschrift voor rechtsfilosofie
en rechtstheorie 26(1997), 1, p. 25-26; vgl. ook Rosier, Vrijheid van meningsuiting, o.c., p. 123.

89 Aan uitspraken van de Raad voor de Journalistiek over deze materie zijn eveneens concrete invullingen te
ontlenen, die overigens min of meer parallel lopen aan de civielrechtelijke normen. Hoewel de Raad geen
tuchtrechtelijk college is en derhalve geen juridisch gezag heeft - en zijn feitelijk gezag evenmin onomstreden
is - wordt hij stelselmatig met klachten over journalistieke berichtgeving geconfronteerd, waarop de Raad
naar aanleiding daarvan oordeelt en daarbij een concrete invulling geeft van (journalistieke) normen hierover
(vgl. hierover F. Kuitenbrouwer, Grenzen en mogelijkheden van de Raad voor de Journalistiek, in: Grenzen
en mogelijkheden, opstellen over en rondom de strafrechtspleging (C. Kelk et al., red.), Nijmegen, 1984, p.
248 e.v.; vgl. voorts Evers, o.c., p. 3 e.v.; Doomen, o.c., p. 9). Die normen gelden slechts voor journalisten
in hun beroepsmatige activiteiten. De Meij merkt op dat uit rechtspraak n.a.v. art. 1401 BW (oud) af te leiden
is, dat journalisten eerder een bevoorrechte positie hebben dan dat zij bijzondere plichten kennen; zie J.M.
de Meij, Uitingsvrijheid; de vrije informatiestroom in grondwettelijk perspectief; 2e dr., Amsterdam, 1996,
p. 66-67. Dit standpunt herhaalt hij in ’Ze waren geen SS-ers, nee ...’, in: NJB 1995, p. 550; in deze zin ook
Mout, o.c., p. 158. De wellicht hieruit voortvloeiende gedachte dat de situatie als omschreven in art. 261
lid 3 Sr eerder voor journalisten opgaat dan voor de ’gewone’ burger, moet naar mijn mening worden
bestreden. De strafwet geldt voor iedere burger (vgl. S. Gerbrandy, Vrijheid van meningsuiting en het
burgerlijk recht, in: RM Themis 1969, p. 108). De in paragraaf 13.2 geciteerde rechtspraak van het EHRM
geeft overigens wel aanleiding om aan te nemen dat het EHRM aan de journalist een ’preferred position’
toekent. Mij lijkt het toe dat aan een ieder een dergelijke positie toekomt als hij zich mengt in een publiek
debat.
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’In beginsel twee, ieder voor zich hoogwaardige, maatschappelijke belangen tegenover elkaar
[staan]: aan de ene kant het belang dat individuele burgers niet door publikaties in de pers
worden blootgesteld aan lichtvaardige verdachtmakingen; aan de andere kant het belang dat
niet, door gebrek aan bekendheid bij het grote publiek, misstanden die de samenleving raken
kunnen blijven voortbestaan dankzij het onvermogen van de verantwoordelijke overheidsorga-
nen om in een gecompliceerde maatschappij als die waarin wij leven gelijkelijk aandacht te
geven aan alle zaken die de aandacht verdienen, nog daargelaten de mogelijkheid van andere
factoren die belemmerend werken op het doen van beëindigen van een bepaalde misstand’.90

Ook is in dit kader HR 22-1-1993, NJ 94 734, m.n. C. Brunner van belang. In deze zaak werd
door eiser gesteld dat het aan gedaagde - de Nederlandse Staat - verboden moest worden in
het openbaar het standpunt in te nemen dat de pensioenbeschikkingen ten aanzien van de
weduwe Rost van Tonningen rechtmatig waren. De Hoge Raad verwierp deze stelling. Hij
overwoog dat de Regering deze mening in een openbaar debat over een publieke zaak had
uitgesproken. Het recht op de vrijheid van meningsuiting, waarop volgens de Hoge Raad ook
de regering aanspraak heeft, impliceert dat de staat niet in rechte kan worden aangesproken
op grond van de stelling dat de door de regering uitgesproken mening onjuist is. Met een directe
verwijzing naar de relevante jurisprudentie van het EHRM, overwoog de Hoge Raad dat de
vrijheid van meningsuiting immers, zeker in een publiek debat als het onderhavige, in beginsel
ook meningen beschermt, waaraan anderen aanstoot kunnen nemen of waardoor anderen kunnen
worden geschokt.91 Ook uit deze uitspraak blijkt - maar dan explicieter dan in het hiervoor
aangehaalde arrest - dat de Hoge Raad een beroep op het algemeen belang lijkt te plaatsen in

90 Vgl. ook HR 27-1-1984, NJ 84 803, m.n. C. Brunner; HR 12-6-1992, NJ 92 554. Zie ook over HR 24-6-1983,
NJ 84 801: G.A.I. Schuijt, Is de Hoge Raad bang voor de uitingsvrijheid?, in: Informatierecht/AMI 1990,
nr. 5, p. 83 e.v. Schuijt heeft kritiek op de werkwijze van de Hoge Raad. De uitingsvrijheid zou hierdoor
moeten concurreren met andere ’hoogwaardige’ belangen. Schuijt meent dat de Raad hierdoor miskent dat
de vrijheid van meningsuiting alleen beperkt kan worden indien in een democratische samenleving een
’pressing social need’ daartoe dwingt. De beperking moet dan evenredig zijn aan het beoogde doel (o.c., p.
87).

91 Opmerkelijk is dat de Hoge Raad in zijn arrest verwees met name naar EHRM 23-4-1992, NJ 94 102
(Castells). Zoals gemeld in hoofdstuk 13.2, stond in deze uitspraak ook de vrijheid van meningsuiting centraal.
De zaak betrof een parlementariër die, naar de mening van het Hof, op grond van een individuele opvatting
terecht aanspraak kon maken op de bescherming van art. 10 EVRM. Het is nog maar de vraag of de
implicaties van ’Castells’ zich uitstrekken tot een overheidsorgaan, in het bijzonder de staat zelf, als
grondrechtsgerechtigde. Men zou hiertegen kunnen inbrengen dat het algemene bezwaar dat tegen grondrechts-
toekenning aan overheden wordt aangevoerd, hier niet opgaat. De onderhavige opvatting van de regering
inzake de rechtmatigheid van de genomen pensioenbeschikking is niet tegen een burger of rechtspersoon
ingeroepen. De Hoge Raad overwoog dat eiser bij de mening over een rechtsvraag immers niet rechtstreeks
betrokken was. Zie ook annotator E.J. Dommering onder EHRM 23-4-1992, NJ 94 102 (Castells); ook Finaly
is de mening toegedaan dat de staat in het belang van het publieke debat in alle vrijheid meningen moet
kunnen verdedigen (R.A.R.S. Finaly, Grondrechten voor publiekrechtelijke rechtspersonen; een beschouwing
naar aanleiding van het arrest Rost van Tonningen, in: NJCM-bulletin, 19(1994), p. 619). Tegen deze benade-
ring: C.A.J.M. Kortmann, Vrijheid van meningsuiting voor de regering?, in: NJB 1993, p. 333-334; in gelijke
zin: Verheij, o.c., p. 415; vgl. hierover ook: L.W.M. Wopereis, Uitingsvrijheid voor de regering in relatie
tot parlementaire onschendbaarheid en onrechtmatige overheidsdaad, in: NJCM-bulletin, 1995, p. 3 e.v.; De
Meij, Uitingsvrijheid ..., o.c., p. 70-72; G.A.I. Schuijt, Hoge Raad niet meer bang voor de uitingsvrijheid?,
in: Informatierecht/AMI 1996, nr. 2, p. 28. Zie ook W. Hins, Uitingsvrijheid voor de staat, in: Mediaforum
5(1993), nr. 4, p. 37. Hins meent dat als de overheid bepaalde opvattingen rondstrooit, zij zorgvuldig dient
te handelen. De overheid dient immers te allen tijde een algemeen belang.
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de sleutel van een verantwoord gebruik (i.c. door de regering) van de vrijheid van meningsui-
ting.

Tenslotte wijs ik op twee uitspraken waarin de vrijheid van meningsuiting expliciet een
plaats krijgt in de belangenafweging. In HR 21-1-1994, NJ 94 473, m.n. D. Verkade stond de
uitleg van het redelijk belang in art. 21 Auteurswet 1912 centraal.92 Aanleiding voor deze
uitspraak was een in een weekblad gepubliceerd portret van de min of meer bekende, rechtens
van zijn vrijheid beroofde ontvoerder van Gerrit Jan Heijn, F.E. Deze had voormelde bepaling
ingeroepen om publikatie wegens de aanwezigheid van een redelijk belang te verbieden. Dit
redelijk belang werd, kort samengevat, gebaseerd op het schenden van het recht op eerbiediging
van de persoonlijke levenssfeer van gedetineerde. Het weekblad baseerde de publikatie op het
recht van vrije meningsuiting.

De Hoge Raad overwoog in de eerste plaats dat de opvatting dat aan het recht op eerbiedi-
ging van de persoonlijke levenssfeer een absoluut gewicht moet worden toegekend, dat in
beginsel groter is dan dat van het recht op vrijheid van meningsuiting, onjuist is.’Het gaat hier
om twee vrijheden die zowel voor de ontplooiing van het individu, als voor een democratische
samenleving als zodanig wezenlijk zijn, en er bestaat geen grond tussen beide een rangorde
te aanvaarden ...’, aldus ons hoogste rechtscollege. De Hoge Raad vervolgde met de overweging
dat

’Ingeval in het kader van een perspublikatie (...) [een] portret (...) openbaar wordt gemaakt
onder zodanige omstandigheden dat deze openbaarmaking een inbreuk vormt op [het] recht
op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer, het antwoord op de vraag of die openbaar-
making jegens [de geportretteerde] onrechtmatig is, slechts kan worden gevonden door een
afweging die met inachtneming van alle bijzonderheden van het gegeven geval ertoe strekt
na te gaan welk van beide fundamentele rechten in dit geval zwaarder weegt’.

Het feit dat de Hoge Raad de vrijheid van meningsuiting expliciet als een te wegen belang
noemt, wordt als ’winstpunt’ ten opzichte van HR 24-6-1983, NJ 84 801 genoemd.93 Deze
lijn trok de Hoge Raad door in HR 6-1-1995, NJ 95 422, m.n. E.J. Dommering. De Raad toetste
deze zaak op een wijze die rechtstreeks leek ontleend aan de bekende Straatsburgse wijze van
toeten.

In deze (civiele) zaak ging het om de vraag of Het Parool al dan niet rechtmatig had
gehandeld door de vraag aan de orde te stellen of de cineast Van G. met het ombrengen van
een onderduiker een verzetsdaad of een ’roofmoord’ zou hebben gepleegd.

In deze uitspraak werd aan de vrijheid van meningsuiting geen absoluut karakter toegekend.
De stelling dat die vrijheid prevaleert boven het recht op de eer en de goede naam gaat uit van
een onjuiste rechtsopvatting, zo overwoog de Hoge Raad. Dat betekent dat van die vrijheid geen
onbeperkt gebruik mag worden gemaakt. Met betrekking tot dit type onthullingsjournalistiek
werd door de Hoge Raad overwogen dat de beoordeling van het rechtmatige karakter van de

92 Art. 21 Auteurswet 1912 luidt:’is een portret vervaardigd zonder daartoe strekkende opdracht, den maker
door of vanwege den geportretteerde, of te diens behoeve, gegeven, dan is openbaarmaking daarvan door
dengene, wien het auteursrecht daarop toekomt, niet geoorloofd, voor zoover een redelijk belang van den
geportretteerde (...) zich tegen de openbaarmaking verzet’. Zie over dit arrest: Van Vliet, o.c., p. 256-257;
F. Oppenoorth, Portretten na HR 21 januari 1994, in: Mediaforum 6(1994), nr. 5, p. 58 e.v.; G.A.I. Schuijt,
noot onder HR 21-1-1994, in: Informatierecht/AMI, 1994, nr. 5, p. 95 e.v.

93 Schuijt in zijn noot onder HR 21-1-1994, Informatierecht/AMI 1994, nr. 5, p. 96.
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uitlating van belang was het antwoord op de vraag of voldaan was’aan het vereiste dat gezegd
kan worden dat in een democratische samenleving toewijzing van het gevorderde noodzakelijk
is ter bescherming van de rechten van Van G’.Het antwoord op deze vraag kon volgens de
Hoge Raad worden gevonden door een afweging

’Die met inachtneming van alle bijzonderheden van het geval ertoe strekt na te gaan welk van
beide hier tegenover elkaar staande fundamentele rechten - aan de zijde van Het Parool c.s.
het recht op vrijheid van meningsuiting en aan de zijde van Van G. diens recht op eer en goede
naam en vooral diens (...) rechten om "alleen te worden gelaten" - in dit geval zwaarder
weegt’.

De Hoge Raad overwoog voorts dat, gezien de aard van de beschuldiging, slechts onder
bijzondere omstandigheden een publikatie als die in Het Parool gerechtvaardigd is. Daartoe
moeten klemmende redenen van publiek belang bestaan, terwijl bovendien mag worden verlangd
dat de beschuldiging berust op onderzoek dat aan hoge eisen van zorgvuldigheid voldoet. Dat
betekent dat degene die de uitlating doet zich heeft te houden aan bepaalde verantwoordelijkhe-
den ten opzichte van degene over wie hij zich uitlaat.94

Het belang van het genot van de vrijheid van meningsuiting weegt in abstracto niet per
se zwaarder dan het particuliere belang van iemand om niet beledigd te worden.95 Centraal
staat, zo zou men kunnen concluderen, eenverantwoord gebruikvan die vrijheid.96

Of het gebruik van de vrijheid van meningsuiting in een concreet geval verantwoord is, is
afhankelijk van een aantal factoren. In het eerder genoemde (civiele) arrest HR 24-6-1983, NJ
84 801, is één van de wegingsfactoren ter beantwoording van de vraag of in het algemeen
belang is gehandeld, volgens ons hoogste rechtscollege de’inkleding van de verdenkingen’,
bezien in onderlinge verhouding met andere factoren. Deze zijn volgens de Hoge Raad: de aard
van de gepubliceerde verdenkingen en de ernst van de te verwachten gevolgen voor degene
op wie de uitlatingen betrekking hebben; de ernst - bezien vanuit het algemeen belang - van
de misstand die de uitlating aan de kaak beoogt te stellen; tenslotte de mate waarin ten tijde
van de publikatie de verdenkingen steun vinden in het toenmalige beschikbare feitenmateriaal.97

94 Op dit punt bekritiseert Schuijt de Hoge Raad. Hij meent dat met deze overweging de Hoge Raad de vragen
van art. 10 EVRM omdraait door eerst in te gaan op de vraag of er voor de publikatie een klemmende reden
van publiek belang is (Schuijt, Hoge Raad niet meer bang ..., o.c., p. 29).

95 In deze zin ook H.A. Groen, De reikwijdte van fundamentele rechten in burgerlijke zaken, Zwolle, 1995
(preadvies Nederlandse Juristen-Vereniging), p. 168.

96 Zo kan bijvoorbeeld gewezen worden op het gedrag van werknemers, die om bepaalde misstanden binnen
een bedrijf of (openbare) instelling aan de kaak te stellen, daarmee in de openbaarheid treden, waarbij de
functionarissen van dat bedrijf slachtoffer van smaad kunnen zijn. Te denken hierbij valt aan de zgn.
klokkenluider: hij die in de openbaarheid treedt met de bedoeling aandacht te vestigen op bepaalde misstanden
(corruptie, mismanagement, wanbeheer of onbehoorlijk bestuur), waarvan hij door zijn werk binnen de
organisatie kennis heeft gekregen (vgl. M.A.P. Bovens, Verantwoordelijkheid en organisatie; beschouwingen
over aansprakelijkheid, institutioneel burgerschap en ambtelijke organisatie, Zwolle, 1990 (diss. Leiden), p.
261-273). In dergelijke gevallen is (ook) art. 273 Sr (bekendmaking van geheime bedrijfsgegevens)van
toepassing. Deze bepaling kent een aan art. 261 lid 3 Sr verwante straffeloosheidsgrond: het te goeder trouw
hebben kunnen aannemen dat het algemeen belang de bekendmaking eiste, doet de dader vrijuit gaan (art.
273 lid 2 Sr).

97 Zie hierover Bovens, o.c., p. 294; hij stelt aan rechtmatig ’klokkenluiders’-gedrag de eis van gemotiveerdheid.
Dit houdt in dat degene die de uitlating doet, deze in beginsel met redenen omkleedt.
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Hieraan kan worden toegevoegd de wijze waarop de uitlating wordt gepresenteerd. Uit HR 5-1-
1995, NJ 95 422, is af te leiden dat de Hoge Raad de ernst van de beschuldiging, het publieke
belang bij de publikatie en de zorgvuldigheid van het onderzoek van belang acht.98

Uit het bovenstaande kan de conclusie worden getrokken dat in de civiele rechtspraak in
gevallen waarin de vraag naar het onrechtmatige karakter van een uitlating centraal staat, het
belang van de vrijheid van meningsuiting in toenemende mate een centrale plaats bij de
beoordeling inneemt.99 Met Schuijt zou men kunnen stellen dat de Hoge Raad in dit kader
Europees ging denken: de Hoge Raad toetst de vraag of een uitlating onrechtmatig is, recht-
streeks aan art. 10 EVRM.100 Uit die rechtspraak kan worden afgeleid dat het gebruik van
die vrijheid rechtmatig is, indien voldaan is aan de’duties and responsibilities’, zoals die door
het EHRM uit art. 10 EVRM zijn afgeleid: de uitoefening van de vrijheid van meningsuiting
brengt plichten en verantwoordelijkheden met zich, waardoor zij kan worden onderworpen aan
beperkingen of aan sancties die noodzakelijk in een democratische samenleving zijn in het
belang van de bescherming van de goede naam of de rechten van anderen.

14.3.3.4 Het algemeen belang in de sleutel van de vrijheid van meningsuiting

Men kan zich afvragen of het algemeen belang in de betekenis van art. 261 lid 3 Sr ook in de
sleutel van een gebruik van de vrijheid van meningsuiting kan worden geplaatst. Zou men
kunnen stellen dat het algemeen belang hetzelfde is als het belang om onder bepaalde omstan-
digheden van de door art. 10 EVRM gegarandeerde vrijheid van meningsuiting gebruik te
maken?

In de vorige paragraaf heb ik een korte schets gegeven van relevante civiele rechtspraak.
Hieruit blijkt dat er een ontwikkeling te bespeuren valt in de wijze waarop de belangenafweging
plaatsvindt. Werd aan de vrijheid van meningsuiting eerst impliciet getoetst, vanaf 1995 blijkt
dat de civiele Kamer van de Hoge Raad expliciet het gebruik van de vrijheid van meningsuiting
een centrale plaats geeft bij het oordeel over het al dan niet rechtmatige karakter van een
uitlating. In poenalibus lijkt eenzelfde ontwikkeling te bespeuren te zijn, waarbij, zij het soms
impliciet, de vrijheid van meningsuiting een factor is bij de beoordeling van het beroep op art.
261 lid 3 Sr.

Een dergelijke uitleg van het onderdeel (handelen in het) algemeen belang met een, zij het
soms impliciete, verwijzing naar het gebruik van de vrijheid van meningsuiting, wordt in de
rechtspraak teruggevonden. Illustratief hiervoor is de zich in de vorige eeuw afspelende zaak
rond Pieter Jelles Troelstra. Deze werd in zijn hoedanigheid van raadsman van de gebroeders
Hogerhuis wegens smaad veroordeeld. De feiten in deze zaak waren - beknopt weergegeven -

98 Zie De Bock, o.c., p. 59. In zijn preadvies noemt Groen meer wegingsfactoren. Eén van die factoren laat
zich vertalen met hoge bomen die veel wind zullen moeten tolereren (in HR 27-1-1984, NJ 84 802, wordt
door de Hoge Raad als wegingsfactor genoemd de belangrijke functie bekleed door personen in de
samenleving). Als andere factor wordt door Groen genoemd de mate waarin de beschuldigde in de gelegenheid
is geweest zich te verweren en daarvan gebruik heeft gemaakt (o.c., p. 154-155).

99 Zie hierover De Bock, o.c., p. 58-59. Overigens is dergelijke rechtspraak niet helemaal van vandaag of
gisteren. Het Hof Amsterdam overwoog in zijn (civiele) arrest van 5-12-1952, NJ 53 708, dat het de plicht
van de pers is om,’wanneer ongerustheid blijkt te bestaan omtrent de vraag of van overheidswege naar de
gegrondheid van [bepaalde] beschuldigingen wel voldoende onderzoek wordt ingesteld, die overheid daarop
door middel van de dagbladen te wijzen’.

100 Schuijt, Is de Hoge Raad bang voor ..., o.c., p. 88.
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de volgende.101 In weerwil van Troelstra’s verzoek werd tijdens een strafzitting, waarin hij
als raadsman van een der verdachten in de Hogerhuis-zaak optrad, geweigerd één van de hoofd-
getuigen ter zake van meineed te vervolgen. Later had Troelstra tijdens een openbare vergade-
ring de fungerende OvJ Schimmelpenninck uit Leeuwarden beschuldigd van het mededelen
van onware feiten. De OvJ diende een klacht in wegens smaad. Op de terechtzitting legde Troel-
stra de beweegredenen uit van zijn handelen. Naar zijn zeggen wilde hij met zijn uitlating over
de betreffende OvJ bewerkstelligen dat alsnog een getuige gehoord zou worden om zodoende
tot een revisie van die zaak te komen.

De Rb ’s-Gravenhage achtte art. 261 lid 3 Sr van toepassing. Nu Troelstra op goede gronden
tot de overtuiging van de onschuld van de gebroeders Hogerhuis was gekomen en zij derhalve
onschuldig waren veroordeeld, had verdachte in het algemeen belang gehandeld:’vermits het
van algemeen belang is dat geen onschuldige gevangenisstraf blijft ondergaan’, aldus Rb ’s-
Gravenhage 28-7-1899, W. 7305.

Het Hof ’s-Gravenhage vernietigde dit vonnis. Uit de geschiedenis van het derde lid van
art. 261 Sr zou volgens het Hof volgen dat voor toepasselijkheid van het derde lid vereist is
het bestaan van goede trouw bij hem, die de beledigende uitlatingen uitsprak, in die zin dat
deze redelijkerwijs kon menen dat het telastegelegde feit werkelijk was gepleegd. Het Hof
overwoog derhalve dat de bedoeling van het derde lid is, dat er geen smaad is indien hij,

’Die objectief beledigende uitlatingen bezigt, zulks klaarblijkelijk doet niet met het oogmerk
om [de OvJ - FJ] te grieven, maar om het publiek ten aanzien van die persoon in te lichten,
opdat men niet zou schromen een en ander mee te deelen, indien het algemeen belang door
die mededeelingen wordt gebaat. Van een dergelijk geoorloofd oogmerk is niet gebleken. Het
algemeen belang wordt niet gediend door telastelegging van feiten, waarvoor niet het minste
bewijs werd aangevoerd en die niet werden geopenbaard om het publiek tegen de dader te
waarschuwen, maar die ter bereiking van een geheel ander, zeer verwijderd, oogmerk, gelijk
hierboven is uiteengezet’.102

De Hoge Raad overwoog dat het Haagse Hof hiermee ’een volkomen juiste betekenis’ had
gegeven aan art. 261 lid 3 Sr (HR 12-2-1900, W. 7403).103 Men zou kunnen stellen dat ’s

101 De feiten zijn ontleend aan H. Sleurink en J. Frieswijk, De zaak Hogerhuis; eene gerechtelijke misdaad.
Leeuwarden, 1984, p. 119 e.v. Deze zaak was de aanleiding om de herzieningsprocedure te wijzigen (vgl.
Strijards, Revisie, o.c., p. 105 e.v.).

102 Hof ’s-Gravenhage 26-10-1899, W. 7344. Troelstra werd alsnog veroordeeld tot een vrijheidsstraf van één
maand.

103 Het cassatieberoep werd verworpen op grond dat’er een onmiddellijk verband moet bestaan tusschen de ten
laste gelegde feiten aan een ambtenaar in de uitoefening van zijne bediening, waardoor zijn eer of goeden
naam wordt aangerand en de ernstig gemeende noodzakelijkheid bij den schrijver of spreker om die feiten
openlijk bekend te maken’. Simons bestreed het vereiste van dit rechtstreekse verband. Volgens hem zou
degene die, als het enig beschikbare middel om vermoedelijk onschuldig veroordeelden te helpen, een
ambtenaar beledigt zonder de waarheid te bewijzen van de uitlating, klaarblijkelijk in het algemeen belang
handelen. Volgens Simons zou daardoor het doel de middelen dekken en door het grote maatschappelijk belang
zou daarmee dan ook de onrechtmatigheid wegvallen. Simons meende dat de wet slechts eiste dat de dader
alleen in het algemeen belang handelde en niet dat er een onmiddellijk verband zou zijn tussen het
telastegelegde en de noodzaak om de feiten bekend te maken. De wet eiste volgens Simons niet dat de rechter
behartiging van het algemeen belang aanneemt, ook al staat de waarheid niet vast (D. Simons, Twee vragen
naar aanleiding van art. 261, lid 3, Swb, in: Tijdschrift voor Strafrecht, deel 13, p. 124-126).
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Hofs uitspraak, gelet op de geciteerde overweging, goed te plaatsen is in het kader van een
verantwoord gebruik van de vrijheid van meningsuiting.

Ook van het arrest van het Hof Arnhem 29-11-1910, W. 9099, zou men kunnen zeggen
dat het art. 261 lid 3 Sr, voorzover het algemeen belang betrof, in de sleutel van het gebruik
van de vrijheid van meningsuiting zette. Aanleiding tot deze uitspraak was een artikel over een
vermeende mishandeling van een arrestant door de politie.104 Het Hof overwoog dat het alge-
meen belang ex art. 261 lid 3 Sr werd gediend’door het aan de kaak stellen van politieambte-
naren, van wie men te goeder trouw onwrikbaar overtuigd [is] dat zij in de vervulling hunner
taak te kort schieten’. In deze uitspraak werd het belang in het vertrouwen dat de maatschappij
in de politie mag hebben, van meer gewicht geacht dan dat van de bescherming van de eer of
goede naam.

Ik acht het, mede op grond van deze uitspraken en op grond van de hiervoor geciteerde
Europese en nationale civiele rechtspraak, verdedigbaar dat de eis van het algemeen belang in
de zin van art. 261 lid 3 Sr zo uitgelegd wordt dat het in de sleutel van de vrijheid van
meningsuiting wordt geplaatst. Er bestaat smaad noch smaadschrift voorzover de dader heeft
kunnen aannemen dat hij op grond van de vrijheid van meningsuiting een bepaald feit mocht
telastegeleggen. De vereiste goede trouw met betrekking tot het algemeen belang ligt besloten
in een verantwoord gebruik van die vrijheid, voor zover het de plichten en de verantwoordelijk-
heden ten opzichte van (de rechten van) derden betreft.105 Men zou het ook anders kunnen
formuleren: het is in een democratische samenleving van algemeen belang dat men op
verantwoorde wijze van de vrijheid van meningsuiting gebruik maakt.106 Deze benadering
kwam in een arrest van het Hof Leeuwarden 26-1-1995, NJ 95 388 fraai naar voren. Alhoewel

104 Het betrof de destijds beruchte Papendrechtse zaak, waarover uitgebreid verslag wordt gedaan door C.
Uiterwijk, in: Tijdschrift voor Strafrecht, 1912, p. 110 e.v.; zie over deze ’cause célèbre’ ook H. Janse de
Jonge, ’Slaat mij dan maar dood!’; de Papendrechtse strafzaak, in: Recht en Kritiek, 1982, nr. 1, p. 61 e.v.

105 Ook bij art. 273 lid 2 Sr is een interpretatie zoals die in het geval van art. 261 lid 3 Sr verdedigbaar: het
is in het algemeen belang dat een verantwoord gebruik van de vrijheid van meningsuiting het onthullen van
geheime gegevens onder omstandigheden toestaat. In dit verband zij verwezen naar EHRM 27-3-1996, NJ
96 577, m.n. E.J. Dommering (Goodwin). In deze zaak stond centraal een veroordeling van een Britse
journalist die in een tijdschriftartikel bepaalde bedrijfsgegevens had onthuld. Ook wenste hij zijn bronnen
niet te onthullen. Het EHRM overwoog dat’protection of journalistic sources is one of the basic conditions
for press freedom, as is reflected in the laws and the professional codes of conduct in a number of Contracting
States (...). Without such protection, sources may be deterred from assisting the press in informing the public
on matters of public interest. As a result, the vital public-watchdog role of the press may be undermined and
the ability of the press to provide accurate and reliable information may be adversely affected. Having regard
to the importance of the protection of journalistic sources for press freedom in a democratic society and the
potentially chilling effect an order of source disclosure has on the exercise of that freedom, such a measure
cannot be compatible with Article 10 of the Convention unless it is justified by an overriding requirement
in the public interest’. Dergelijke omstandigheden deden zich in dit geval niet voor, zo oordeelde een
meerderheid van het Hof. Het achtte de veroordeling in strijd met art. 10 EVRM.

106 Hierbij zij opgemerkt dat mijns inziens het algemeen belang in de context van art. 261 Sr nietgelijkgesteld
moet worden met de vrijheid van meningsuiting. Deze vrijheid, anders gezegd, zal op zichzelf de telastelegging
niet kunnen eisen. De vrijheid van meningsuiting dient algemene belangen. Zij is meer middel dan een doel
op zichzelf (vgl. Peters, o.c., p. 73 e.v.). Het gelijkstellen van de vrijheid van meningsuiting aan het begrip
algemeen belang leidt mijns inziens tot een petitio principii. Strafbaarheid op grond van smaad is een
beperking van die vrijheid. Die beperking zou, indien de vrijheid van meningsuiting gelijk is aan het algemeen
belang, op haar beurt weer beperkt worden door die vrijheid.
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in deze zaak art. 261 lid 3 Sr niet werd toegepast,107 lijkt de rechter ruimte te geven voor
een rechtstreeks beroep op art. 10 EVRM. Hof. In een overweging ten overvloede overwoog
het Leeuwarder Hof dat

’De taak van een journalist binnen een democratische samenleving (...), zoals verwoord in
de jurisprudentie van het EHRM, is het verschaffen van informatie en ideeën inzake politieke
kwesties en andere aangelegenheden van openbaar belang, ongeacht of deze informatie en
ideeën kwetsend, schokkend dan wel verontrustend zijn’.

Het Leeuwarder Hof vervolgde met de constatering dat het interview door de journalist met
de schrijver Graa Boomsma’onmiskenbaar een onderwerp van openbaar belang’betrof.
Verslaggeving op basis van al of niet geredigeerde interviews is een belangrijk middel om de
taak als journalist te vervullen. Van zwaarwegende redenen om de journalist toch strafrechtelijk
aansprakelijk te stellen voor verspreiding van beledigende uitlatingen door derden bleek niet.
Het is een uitspraak die mijns inziens geheel past in het kader waarin de Straatsburgse autori-
teiten uitlatingen in een publieke context gedaan, plaatsten.108

14.3.3.5 Slotopmerkingen: het algemeen belang in het licht van Straatsburg

Het vereiste algemeen belang in de betekenis van art. 261 lid 3 Sr kan in de sleutel van een
verantwoord gebruik van de vrijheid van meningsuiting geplaatst worden. De vraag is of de
huidige redactie van het tweede onderdeel van art. 261 lid 3 Sr een dergelijke, verdragsconforme
lezing van het tweede onderdeel, met name waar de verdachte moet hebben kunnen menen dat
het feit waar is, op adequate wijze uitdrukt.

Een aantal schrijvers meent dat de term algemeen belang in dat licht bezien niet volstaat.
Mout stelt dat zij in het kader van politieke kritiek’iets minder juist’is. Elders betoogt hij dat
uitlatingen alleen dan door de beugel kunnen, indien zijöffentlichkeitswertigzijn. Hij doelt
daarmee op uitlatingen die van voldoende algemeen belang zijn en die niet slechts ter bevre-
diging van de sensatiezucht van het publiek zijn gedaan.109 Het komt Mout voor dat’bij het
toelaten van een beroep op het algemeen belang enerzijds weliswaar ook andere dan politieke
kritiek van grievende aard (...) straffeloos zou zijn, maar dat anderzijds geoordeeld zou kunnen
worden dat niet alle politieke kritiek in het algemeen belang is en dus toch in bepaalde gevallen
tot strafbaarheid zou kunnen leiden’.110

Ook Peters bestempelt de term algemeen belang als ongelukkig. Naar zijn mening is zij
’te vaag om enige zekerheid te scheppen op het gebied van de vrijheid van meningsuiting’. Hij
stelt dat het hierbij gaat’om de ruimte van de publieke discussie over de publieke aangelegen-
heid’, hetgeen zijns inziens iets anders is dan het algemeen belang.111

Ten aanzien van het begrip algemeen belang in art. 261 lid 3 Sr zou men in het licht van
de Europese en nationale civiele rechtspraak kunnen verdedigen dat het een ander accent krijgt
dan tot voor kort aan die term werd gegeven. De inhoud van het algemene belang wordt bepaald

107 Het Leeuwarder Hof sprak de verdachte vrij van smaad, omdat er geen sprake zou zijn van een bepaald feit.
108 Vgl. EHRM 23-9-1994, NJ 95 387, m.n. G. Knigge en E. Dommering (Jersild).
109 Mout, o.c., p. 159.
110 Mout, o.c., p. 96.
111 Peters, o.c., p. 71.
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door het concrete publieke debat. Het is immers van algemeen belang dat zulk een debat in
een democratische samenleving gevoerd wordt. De dader die de in het licht van de concrete
omstandigheden van het geval vereiste’duties and responsibilities’bij de telastelegging van
een bepaald feit op rechtens juiste wijze heeft nageleefd, heeft op verantwoorde wijze van de
vrijheid van meningsuiting gebruik gemaakt. Hij heeft dan te goeder trouw aan kunnen nemen
dat het algemeen belang de telastelegging eiste. De huidige redactie staat aan een dergelijke
verdragsconforme uitleg van het tweede onderdeel niet in de weg. De eis van het hebben kunnen
menen dat het feit waar is, maakt een dergelijke lezing weer minder vanzelfsprekend. Maar
dan zou - min of meer in het voetspoor van het Leeuwarder Gerechtshof in de zaak rond de
schrijver Boomsma - een rechtstreeks beroep op art. 10 EVRM mogelijk zijn, hetgeen tot een
niet-toepasbaarheid van art. 261 lid 1 en lid 2 Sr zal leiden. Dat dit tot een kwalificatie-
uitsluiting leidt, komt in hoofdstuk 16 verder naar voren.
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