
Hoofdstuk 16

Enkele algemene vraagstukken inzake de excepties

16.1 Inleiding

In dit hoofdstuk ga ik in op enkele vraagstukken die voor beide excepties van belang zijn. In
de eerste plaats bespreek ik de vraag naar het karakter van de artt. 261 lid 3 en 266 lid 2 Sr
(paragraaf 16.2). In de tweede plaats komt de vraag of het citeren van beledigende opmerkingen
door anderen geuit, strafbaar is aan bod (paragraaf 16.3). Tenslotte komt in paragraaf 16.4 een
bijzondere exceptie aan de orde: de kunstexceptie. Deze wordt in het huidige recht als een
ongeschreven strafuitsluitingsgrond gezien. Deze is na de zestiger jaren, toen in zaken rondom
de artt. 240 e.v. Sr wel een dergelijk verweer werd gevoerd, in de negentiger jaren van de
twintigste eeuw weer enigszins actueel geworden, met name bij de belediging van een groep
mensen wegens hun ras etc. (art. 137c Sr).1

16.2 Het juridische karakter van de excepties

16.2.1 Inleiding

In de literatuur en in de rechtspraak worden zowel art. 261 lid 3 Sr als art. 266 lid 2 Sr gezien
als (bijzondere) rechtvaardigingsgronden. De vastgestelde aanwezigheid van de daarin omschre-
ven omstandigheden neemt het wederrechtelijke karakter van het concrete - bewezen verklaarde
en gekwalificeerde - feit weg.2 De verdachte wordt in deze optiek ontslagen van rechtsvervol-
ging.

In deze paragraaf zal ik betogen dat een andere opvatting over het juridische karakter van
beide bepalingen ook verdedigbaar is. In paragraaf 16.2.2 maak ik een klein aantal opmerkingen
van rechts- en wetshistorische aard. In paragraaf 16.2.3 worden de opvattingen over het karakter
van beide bepalingen weergegeven en beschrijf ik mijn visie op de juridische aanduiding van
de artt.261 lid 3 en 266 lid 2 Sr.

16.2.2 Rechts- en wetshistorische opmerkingen

Naar huidig recht worden de artt. 261 lid 3 en 266 lid 2 Sr aangeduid als strafuitsluitingsgron-
den, in het bijzonder als rechtvaardigingsgronden. Dit is verklaarbaar. Bij de totstandkoming
van de algemene strafuitsluitingsgronden (Eerste Boek, WvSr) merkte de regering in de MvT
op dat’buiten deze algemeene, voor alle strafbare feiten geldende gevallen van ontoerekenbaar-
heid [...] het ontwerp nog bijzondere redenen [kent], waardoor ten aanzien van bijzondere

1 Vgl. HR 11-12-1990, NJ 91 313, m.n. A.C. ’t Hart.
2 Moons, o.c., p. 302; zie ook de MvT op het huidige art. 261 lid 3 Sr, Tweede Kamer, 1970-71, 11 249, nr.

3, p. 4-5; vgl. voorts o.m.: HR 19-6-1962, NJ 62 276; Rb Dordrecht 23-6-1976, NJ 76 362; HR 11-3-1986,
NJ 86 613.
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misdrijven alle strafbaarheid wordt uitgesloten ...’.3 Tijdens de parlementaire behandeling van
het Algemeen Deel van het WvSr werd niet gesproken over het verschil tussen de algemene
en bijzondere strafuitsluitingsgronden.

Het O.R.O. inzake smaad voorzag niet in een exceptie. De Commissie van Rapporteurs
stelde tijdens de parlementaire behandeling van Titel XVI Sr wel een bijzondere exceptie bij
smaad voor. In haar voorstelling had de formulering als volgt moeten luiden:

’De strafbaarheid der in beide vorige artikelen omschreven feiten vervalt, indien de telasteleg-
ging geldt het algemeen belang of noodzakelijke verdediging ...’.

Ondanks tegenwerpingen van Minister Modderman aanvaardde de Kamer de voorgestelde
toevoeging van de exceptie en werd zij, zij het in een andere formulering, in het (huidige) art.
261 Sr opgenomen.4

De Commissie van Rapporteurs sprak in haar voorstel inzake een aanvullende bepaling
bij smaad van het vervallen van strafbaarheid van de ’feiten’. Hiermee werd een andere formule-
ring gehanteerd dan bij de voorgestelde algemene excepties en droeg de Commissie (ongewild?)
bij tot de latere ontwikkeling van het systeem van de strafuitsluitingsgronden.5

Art. 261 lid 3 Sr werd als strafuitsluitingsgrond geformuleerd. Over de vraag of het als
rechtvaardigingsgrond dan wel als schulduitsluitingsgrond gelezen moest worden, maakte men
zich destijds niet druk. Dat is te begrijpen. In de wetsgeschiedenis van de strafuitsluitingsgron-
den treft men namelijk de nu zeer vertrouwde splitsing van de strafuitsluitingsgronden in
rechtvaardigingsgronden en schulduitsluitingsgronden niet aan. De regering maakte blijkens
de MvT bij de (algemene) excepties een onderscheid tussen’inwendige oorzaken van ontoere-
kenbaarheid’en’uitwendige oorzaken van ontoerekenbaarheid’.6 Ten aanzien van de bijzondere
strafuitsluitingsgronden bij de behandeling van de delicten uit het Bijzondere Deel van het WvSr
(Tweede Boek, WvSr) werd niet ingegaan op het ten aanzien van de algemene strafuitslui-
tingsgronden gemaakte onderscheid tussen de inwendige en uitwendige oorzaken van ontoere-
kenbaarheid.7

De tweedeling in rechtvaardigingsgronden en schulduitsluitingsgronden werd in de
dogmatiek ontwikkeld. Met name Duitse juristen introduceerden de wederrechtelijkheid als

3 Smidt I, o.c., p. 404.
4 Aan de eenvoudige belediging was nog geen exceptie toegevoegd. Dat gebeurde pas bij invoering van de

Wet van 23 maart 1978, S. 155.
5 De ontwerp- (en huidige) strafuitsluitingsgronden vangen aan met: niet strafbaar ishij die ...’; uit deze redactie

lijkt afgeleid te kunnen worden dat de strafbaarheid van de dader vervalt; volgens Hazewinkel-Suringa/Remme-
link beoogde de wetgever destijds hiermee inderdaad alleen de niet-strafbaarheid van de dader uit te drukken;
o.c., p. 263. Van de strafuitsluitingsgronden in het Algemeen Deel van het WvSr vangt alleen art. 41 lid 2
Sr aan met ’niet strafbaar is de overschrijding van de grenzen ...’. Van Bemmelen/Van Veen (deel 1, o.c.,
p. 109) verklaren deze redactie uit de behoefte om soepel aan te sluiten op de redactie van het huidige eerste
lid.

6 Smidt I, o.c., p. 364 en 404; vgl. Van Rest, o.c., p. 155.
7 Van Rest merkt in zijn dissertatie terecht op dat hierdoor nauwelijks gesproken kan worden van een stelsel

van strafuitsluitingsgronden (o.c., p. 155). Vgl. ook Van Veen, Het stelsel ..., o.c., p. 351.
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element van het strafbare feit.8 De dader behoorde niet gestraft te worden als de wederrechte-
lijkheid aan zijn concrete gedraging ontbreekt.

De rechtspraak nam deze tweedeling over. In een aantal arresten werd aan de afwezigheid
van de algemene voorwaarden voor strafbaarheid in een concreet geval gevolgen verbonden.
In HR 25-1-1909, W. 8809, overwoog de Hoge Raad dat de door het Hof vastgestelde bedoeling
van de verdachte om bekend te maken hoe inwoners van Papendrecht door de plaatselijke politie
werden behandeld, een’grond van rechtvaardiging’opleverde voor het publiceren van een
geschrift met die boodschap, een grond die in art. 261 lid 3 Sr wordt erkend. En in HR 14-2-
1916, NJ 16, p. 681, overwoog de Hoge Raad dat het beginsel dat geen straf opgelegd kan
worden indien er geen schuld is, tot de expliciete erkenning van de schuld in de zin van
verwijtbaarheid als een der algemene voorwaarden voor strafbaarheid moest leiden. Daarmee
stond vast dat een exceptionele - geschreven of ongeschreven - omstandigheid de relevante
schuld kon wegnemen.9

Voor art. 261 lid 3 Sr stond hiermee vast dat het als een bijzondere omstandigheid werd
gezien die een strafuitsluitingsgrond opleverde en die tot een ontslag van rechtsvervolging kon
leiden.10 Tot op de dag van vandaag houdt de rechtspraak vast aan deze zienswijze.

16.2.3 Bewijs- of kwalificatieuitsluitingsgronden?

Zoals gezegd wordt art. 261 lid 3 Sr in zijn geheel als een rechtvaardigingsgrond gezien. De
formulering betreffende de noodzakelijke verdediging vertoont verwantschap met art. 41 lid
1 Sr.11 Ook anderszins lijkt de redactie van art. 261 lid 3 Sr tot de opvatting dat het om een
rechtvaardigingsgrond gaat. De bepaling spreekt van’het te goeder trouw hebben kunnen aanne-
men (dat de telastelegging waar is en dat het algemeen belang haar eist)’.12 Volgens Van
Rest is van een rechtvaardigingsgrond sprake, indien de in die exceptie’aangegeven omstandig-
heden met zich meebrengen dat de verdachte mocht handelen zoals hij heeft gedaan. Zijn

8 Zie hierover uitgebreid D. Vermunt, Onrecht en wederrechtelijkheid in de strafrechtsdogmatiek, Arnhem,
1984 (diss. Nijmegen). G. Knigge spreekt in zijn bijdrage aan de (eerste) Remmelink-bundel van ’voor-
waarden’ van strafbaarheid (in: Het subsociale en de structuur van het strafbare feit, in: Naar eer en geweten
(Ch.J. Enschedé et al., red.), Arnhem, 1987, p. 291).

9 Zie verder hierover Van Rest, o.c., p. 155 e.v.
10 De vraag of deze omstandigheid bij de tweede of de derde materiële vraag aan de orde komt (vgl art. 350

Sv) is in dit verband weinig relevant. Knigge en De Jong nemen in hun bewerking van Van Bemmelen/Van
Veen, deel I, aan dat de vraag naar de wederrechtelijkheid bij de derde materiële vraag thuis hoort (o.c., p.
51). De opvatting dat de rechtvaardigingsgronden onder de tweede materiële vraag vallen, is ook verdedigbaar.
De rechtvaardigingsgronden nemen immers de strafbaarheid van hetfeit weg. Zie hierover: De Jong,
Leerstukken, o.c., p. 34. De MvT op het in 1978 gewijzigde art. 261 lid 3 Sr noemt het echter - zonder nadere
toelichting - expliciet een rechtvaardigingsgrond (Tweede Kamer 1970-71, 11 249, MvT, nr. 3, p. 4; zie ook
Tweede Kamer 1975-76, 11 249, MvA, nr. 6-8, p. 6).

11 Zie hierover hoofdstuk 15.
12 Dat art. 261 lid 3 Sr van dader spreekt is geen argument om een schulduitsluitingsgrond aan te nemen. De

strafbaarheid van de dader is het voorwerp van de derde materiële vraag, waarbij de aan- of afwezigheid
van beide strafuitsluitingsgronden aan de orde komen. De dader is immers degene die het concrete feit pleegt
(zie Knigge, Preadvies Nederland-België ..., o.c., p. 8-9; ook: p. 44-45).
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gedraging omvatte weliswaar alle bestanddelen van de delictsomschrijving, maar is, gezien
de bijzondere omstandigheden gerechtvaardigd, niet wederrechtelijk’.13

Hoewel de redactie van art. 266 lid 2 Sr geen aanwijzing geeft hoe dit lid gelezen moet
worden, lijkt uit de wetsgeschiedenis van de bepaling te volgen dat ook dit artikellid als een
bijzondere rechtvaardigingsgrond aangeduid kan worden. De Commissie Langemeijer leek van
een rechtvaardigingsgrond uit te gaan:

’Men houdt (...) met het bijzondere van de belediging in het ’politieke’ vlak te weinig rekening,
wanneer men, met de tegenwoordige wet, geen enkele rechtvaardiging op grond van het motief
toelaat’,

zo overwoog de Commissie bij haar ontwerp-art. 266 lid 2 Sr.14 Tijdens de parlementaire
behandeling van de nieuwe regeling inzake de strafbare belediging werd door verschillende
leden van de Tweede Kamer van een rechtvaardigingsgrond gesproken. Ook Remmelink neemt
aan dat het tweede lid van art. 266 Sr een rechtvaardigingsgrond is. Hij beroept zich hierbij
op de tekst van de bepaling, die het feit niet strafbaar zou stellen onder de genoemde omstandig-
heden. Ook ziet hij een dogmatische gelijkenis met art. 261 lid 3 Sr, hetgeen naar zijn mening
tot de aanduiding van het tweede lid als rechtvaardigingsgrond leidt.15

Ondanks deze beweringen over het karakter van de artt. 261 lid 3 en 266 lid 2 Sr is het
de vraag of zij, gestoeld op de traditionele tweedeling van rechtvaardigings- en schulduitslui-
tingsgronden, recht doen aan het feit dat ook op andere gronden de pleger van belediging
straffeloos kan blijven. In het bijzonder is het de vraag of de rechtspraak inzake art. 10 EVRM
niet miskend wordt door beide bepalingen slechts in het kader van de rechtvaardiging of van
de schulduitsluiting te plaatsen. In het navolgende zal ik betogen dat er goede gronden zijn om -
in ieder geval één onderdeel van - art. 261 lid 3 Sr en art. 266 lid 2 Sr niet als rechtvaar-

digingsgrond te zien, maar als bewijsuitsluitingsgrond.

Naast de klassieke geschreven en ongeschreven strafuitsluitingsgronden zijn in de literatuur
andere gronden die tot strafuitsluiting zouden moeten leiden. In die gevallen wordt wel van
’pure’ strafuitsluitingsgronden gesproken. Remmelink neemt aan dat de ’pure’ strafuitsluitings-
grond met de wederrechtelijkheid en de schuld niets te maken heeft.16

Als voorbeeld van een dergelijke strafuitsluitingsgrond kan art. 96 lid 3 Sr worden genoemd.
Dit bepaalt dat degene van wie blijkt dat het oogmerk er slechts op gericht is op het voorberei-
den of bevorderen van staatkundige veranderingen in algemene zin, niet strafbaar is wegens
de misdrijven genoemd in de artt. 92-95a Sr. Ook zou men kunnen denken aan art. 46b Sr, dat
strafbare poging noch strafbare voorbereiding aanneemt indien het misdrijf niet voltooid is
tengevolge van omstandigheden van de wil van de dader afhankelijk. In dit geval is er in het

13 Van Rest, o.c., p. 160. In de hiermee gegeven normerende werking schuilt volgens Van Rest de grote waarde
van de geschreven rechtvaardigingsgronden.

14 Rapport , o.c., p. 7.
15 Noyon-Langemeijer-Remmelink, o.c., aantek. 7 op art. 266 Sr.
16 Hazewinkel-Suringa/Remmelink, o.c., p. 266.
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geheel geen misdrijf gepleegd, geen rechtens relevant belang geschonden.17 Men neemt aan
dat in dat geval de opportuniteit om tot bestraffing van de gedraging over te gaan, ontbreekt.18

Dat deze omstandigheden iets puurs hebben, in de zin dat zij niet binnen het (volgens
sommigen rigide) schema van de rechtvaardigings- en schulduitsluitingsgronden vallen, is
ontegenzeggelijk waar. Of zij als strafuitsluitende of exceptionele omstandigheden aangeduid
kunnen worden, is echter de vraag. Ik meen dat de hier genoemde bepalingen eerder de omvang
van de strafbare gedraging beperken.

De wetgever heeft zich echter met dergelijke vragen niet beziggehouden. Daardoor is de
grens tussen, wat Van Veen noemt’de delictsomschrijving beperkende clausule en de exceptio-
nele strafuitsluitingsgrond’door de wetgever niet duidelijk getrokken. Van Veen concludeert
hieruit dat de wetgever zich met name bij de bijzondere delicten niet heeft afgevraagd of er
sprake was van een rechtvaardigingsgrond of een schulduitsluitingsgrond. Bij dergelijke, bij
die delicten genoemde, omstandigheden wil de wetgever simpelweg geen strafoplegging, aldus
Van Veen.19 Langs welke (processuele) weg die straffeloosheid bereikt wordt is van minder
belang.

In dit licht bezien zouden de artt. 261 lid 3 en 266 lid 2 Sr niet zonder meer rechtvaardigings-
gronden zijn, maar eerst en vooral omstandigheden aangeven waarin de pleger van smaad of
van eenvoudige belediging hoe dan ook geen straf opgelegd zou moeten krijgen. Als men de
artt. 261 lid 3 en 266 lid 2 Sr beziet als de delictsomschrijvingen beperkende omstandigheden
zouden deze bepalingen als bewijs- of kwalificatie-uitsluitingsgronden kunnen worden
beschouwd.

De aanduiding van art. 261 lid 3 Sr als een bewijsuitsluitingsgrond is niet nieuw. Hazendonk
nam in zijn dissertatie over de aanranding van de eer en de goede naam aan dat het derde lid
van art. 261 lid 3 Sr inderdaad een bewijsuitsluitingsgrond zou zijn. Deze opvatting vloeide
dwingend voort uit de door hem verdedigde opvatting dat de aanranding van de eer in de
betekenis van art. 261 lid 1 Sr uitgelegd behoorde te worden als de wederrechtelijke aanranding
van de eer, dat wil zeggen de eeraanranding zonder redelijk doel of middel.20

Eerder heb ik betoogd dat het bestanddeel aanranden (van de eer of de goede naam) neutraal
gelezen moet worden.21 Dat betekent dat het derde lid op de door Hazendonk aangevoerde
gronden naar mijn opvatting geen bewijsuitsluiting oplevert. Wel aannemelijk is dat het derde
lid als zodanig aangeduid kan worden op grammaticale gronden. Er staat immers ’smaad noch
smaadschrift bestaat’.

Art. 46b Sr bevat een aan art. 261 lid 3 Sr soortgelijke redactie: ’voorbereiding noch poging
bestaat ...’. Aangenomen wordt wel dat deze bepaling een daderschapsuitsluitingsgrond oftewel

17 Een ander voorbeeld is de oude redactie van art. 429 quater Sr. Het eerste lid stelde strafbaar het in de
uitoefening van een beroep of bedrijf onderscheid maken tussen personen wegens ras; het tweede lid luidde
destijds:’deze bepaling is niet van toepassing op handelingen die personen (...) een bevoorrechte positie
toekennen, teneinde feitelijke ongelijkheden op te heffen’. Zie ook nog art. 96 lid 3 Sr en art. 280 lid 2 Sr.
Mogelijk zou ook art. 350a lid 4 Sr als een ’pure’ strafuitsluitingsgrond kunnen worden beschouwd.

18 Zie Hazewinkel-Suringa/Remmelink, o.c., p. 266-267; Knigge, Preadvies Nederland-België ..., o.c., p. 36-37.
19 Zie Van Veen, Het stelsel ..., o.c., p. 358-359.
20 Hazendonk, o.c., p. 107; zie ook hoofdstuk 7.2.5.2.
21 Zie hoofdstuk 7.2.5.2.
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een bewijsuitsluitingsgrond impliceert.22 In de MvT op het ontwerp-art. 46b Sr stelde de
minister van justitie dat de voorgestelde redactie ontleend was aan die van art. 261 lid 3 Sr,
waarin ’een vergelijkbare grond tot uitsluiting van strafbare aansprakelijkheid is neergelegd
ten aanzien van het misdrijf van smaad of smaadschrift.’ De minister vervolgde:’aldus wordt
duidelijk dat van enig strafrechtelijk daderschap in de in dit derde lid weergegeven gevallen
geen sprake kan zijn’.De minister maakt een expliciet onderscheid tussen de daderschap-
uitsluitingsgronden en de bekende strafuitsluitingsgronden. Laatstgenoemden laten het strafrech-
telijk daderschap in tact; strafbaarheid treedt echter niet op wegens een rechtvaardigings- of
schulduitsluitingsgrond, zo stelde de minister.

Bij bepalingen als art. 46b Sr (en art. 261 lid 3 Sr) is strafuitsluiting’juist niet het uitgangs-
punt van de wet. Bij vrijwillige terugtred is er niet langer sprake van een ’feit’ in de rechtsorde
dat primaire rechtsgrond is voor strafrechtelijke aansprakelijkheid. (...) Treedt de voorbereider
vrijwillig terug (...) dan is het wederrechtelijkheidsgehalte van zijn daad zo gering dat een
strafrechtelijke reactie onmogelijk behoort te zijn’, aldus de minister in de MvT op het
wetsvoorstel inzake de strafbare voorbereidingshandelingen.23 De minister bedoelde daarmee
te zeggen - en de huidige redactie van art. 46b Sr drukt dat ook zo uit - dat er dan geen
strafbaar feit bestaat.24

Zo gezien zouden de omstandigheden van art. 261 lid 3 Sr leiden tot de vaststelling dat
smaad niet bestaat en daarmee ook het daderschap daarvan niet. Dit zou het derde lid van art.
261 Sr in het licht van het beslissingsschema van art. 350 Sv een bewijs- of kwalificatie-uitslui-
tingsgrond maken.

Men kan zich afvragen of art. 261 lid 3 Sr inderdaad leidt tot de gevolgtrekking dat het
daderschap ontbreekt. Dat in het geval van art. 46b Sr het daderschap ontbreekt is evident. In
dat geval is namelijk geen rechtens relevante uitvoerings- of voorbereidingshandeling tot een
misdrijf verricht. De bestanddelen van het misdrijf zijn niet in hun geheel aanwezig. Er bestaat
derhalve geen daderschap van een misdrijf.

Bij smaad ligt dat anders. Degene die zich op de in art. 261 lid 3 Sr omschreven noodzake-
lijke verdediging beroept, ontkent niet dat hij een bepaald feit heeft telastegelegd. Daarmee stelt
hij zijn daderschap buiten twijfel. Een beroep op het ontbreken van het bewijs van de smaad
kan de noodzakelijke verdediging niet genoemd worden.

Naar mijn mening zijn de artt. 261 lid 3 en art. 266 lid 2 Sr geen strafuitsluitingsgronden
in de ’klassieke’ zin van het woord. Beide bepalingen vallen moeilijk te plaatsen in de huidige
tweedeling van de rechtvaardigingsgrond en de schulduitsluitingsgrond. Indien de dader zich
op - kort gezegd - het algemeen belang beroept, meent hij dat de omschreven strafbaarstelling
in het concrete geval niet op hem van toepassing is. Het ligt daarom in de rede art. 261 lid 3
Sr en art. 266 lid 2 Sr als een kwalificatie-uitsluitingsgrond aan te duiden. Het bewezen
verklaarde feit kan immers slechts als strafbaar feit worden gekwalificeerd als de delictsom-
schrijving van toepassing is.

22 Vgl. J. Remmelink, Artikel 51 Wetboek van Strafrecht, in: TvS, 1963, p. 141-142; zie ook de artt. 96 lid
3 Sr, 139c lid 2 Sr, 189 lid 2 Sr, 192 lid 2 Sr, 273 lid 2 Sr, 280 lid 2 Sr en art. 429 quater lid 2 (oud) Sr;
vgl. ook HR 3-3-1959, NJ 59 346; HR 20-10-1992, NJ 93 140, m.n. G. Knigge.

23 Tweede Kamer, 1990-91, nr. 22 268, MvT, nr. 3, p. 4.
24 Zie Tweede Kamer, 1990-91, nr. 22 268, MvT, nr. 3, p. 21.
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Bij art. 266 lid 2 Sr ligt het antwoord op de vraag of er van een bewijs- dan wel een
kwalificatie-uitsluitingsgrond sprake is, wellicht duidelijker. Deze bepaling is als een kwalifica-
tie-uitsluitingsgrond te beschouwen. In duidelijke taal heeft de wetgever bepaald wanneer de
in het eerste lid omschreven strafbaarstelling niet van toepassing is. Door aan te geven welke
gedragingen ’niet als eenvoudige belediging strafbaar zijn’, wordt buiten twijfel gesteld dat -kort
gezegd - politieke kritiek niet onder de werking van art. 266 lid 1 Sr valt.

Hoewel met name bij art. 266 lid 2 Sr het verschil tussen een bewijs- en een kwalificatie-
uitsluitingsgrond niet groot is,25 lijkt mij de beschrijving van de artt. 261 lid 3 en 266 lid 2
Sr als bewijs-uitsluitingsgronden, zoals de regering blijkens de toelichting op art. 46b Sr deed,
toch minder juist. Dat de beide excepties de toepasbaarheid van de strafbaarstellingen beperken,
kan naar mijn mening ook volgen uit de rechtspraak inzake art. 10 EVRM.26

Nu de artt. 261 lid 3 en 266 lid 2 Sr kunnen worden beschouwd als (interpretatieve) bepalingen,
die de smaad resp. de eenvoudige belediging nader omlijnen, is de vraag naar mogelijk (analoge)
toepassing van deze bepalingen op de (bijzondere) beledigingsdelicten uit Titels II (artt. 111-113
Sr), III (artt. 118-119 Sr) en V (artt. 137c en 137e Sr) tevens beantwoord. Aangenomen wordt
dat de inhoud van het bestanddeel belediging of beledigend in de andere beledigingsbepalingen
ontleend wordt aan de bepalingen van Titel XVI Sr, derhalve aan de kernbepalingen van smaad
en eenvoudige belediging.27

Dat betekent dat degene die smaad pleegt tegen bijvoorbeeld een bevriend staatshoofd die
ambtshalve in Nederland verblijft (art. 118 Sr), zich met succes kan beroepen op de omstandig-
heid dat art. 261 niet van toepassing is - bijvoorbeeld omdat hij met reden meent dat het derde

25 Zie Van Bemmelen/Van Veen I, o.c., p. 55. Uiteraard ligt er verschil in de te geven einduitspraken.
Bewijsuitsluiting leidt tot vrijspraak; kwalificatie-uitsluiting tot een ontslag van rechtsvervolging. Voor de
verdachte lijkt het lood om oud ijzer. De soort uitspraak heeft wel gevolgen voor het in te stellen rechtsmiddel;
in de vrijspraak is een wettelijke belemmering voor de verdachte gelegen om in hoger beroep te gaan (art.
404 Sv; zie ook art. 399 Sv). Cassatie kan tegen een (zuivere) vrijspraak evenmin ingesteld worden (art. 430
Sv). G.E. Mulder bepleit het ontslag van rechtsvervolging bij de vrijspraak in te lijven, aangezien de verdachte
in beide gevallen met een ’onbesmet blazoen’ een vrij man is in de volle zin van het woord. De morele
belasting die met het ontslag van rechtsvervolging aan hem blijft kleven, is onterecht. Zowel het gebrek aan
bewijs als de aanwezigheid van een rechtvaardigingsgrond of een ’pure’ strafuitsluitingsgrond moeten tot
een vrijspraak leiden (Zie G.E. Mulder, Opmerkingen over de betekenis van de termen vrijspraak en ontslag
van rechtsvervolging, in: Dynamisch strafrecht (J.P. Balkema et al., red.), Arnhem, 1995, p. 277). Knigge
maakt, althans waar hij de rechtvaardigingsgronden van de Tatbestands- en kwalificatie-uitsluitingsgronden
onderscheidt, geen enkel verschil. Bij beide gronden ligt zijns inziens het accent op het ontbreken van de
’rechtsgoedkrenking’. Bij de constatering dat de strafbepaling niet van toepassing is, wordt mijns inziens de
krenking van het rechtsgoed echter niet per se ontkend. Door het buiten toepassing laten van de bepaling
wordt het alleen duidelijk dat de krenking niet door die strafbepaling wordt tegengegaan (Knigge, Preadvies
Nederland-België, o.c., p. 45).

26 Zie de hoofdstukken 14 en 15.
27 Vgl. over deze problematiek nader: HR 5-11-1968, NJ 69 78; conclusie A.-G. Leijten voorafgaande aan HR

6-12-1983, NJ 84 601, m.n. G.E. Mulder; vgl. ook Moons, o.c., p. 15; J.M. van Bemmelen, Belediging en
vrijheid van meningsuiting, in: NJB 1969, p. 435; Schutte, o.c., p. 511-512. In zijn dissertatie over de
belediging en de vrijheid van meningsuiting lijkt Rosier te miskennen dat ook bij art. 137c Sr een rechtvaardi-
gingsgrond de dader vrijuit kan doen gaan. Iets anders is dat in zijn visie de rechtspraak klaarblijkelijk weinig
genegen is om in het geval van ’discriminerende belediging’ een dergelijke rechtvaardiging aan te nemen
(o.c., p. 87).
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lid van art. 261 Sr daartoe dwingt. Naar mijn mening moet art. 118 Sr dan buiten toepassing
blijven.28

Deze stelling lijkt ondersteund te worden door HR 25-11-1997, NJ 98 261. Uit die uitspraak
volgt dat de Hoge Raad ten aanzien van art. 137c Sr de hier geschetste werkwijze volgt,
waarmee de opvatting dat art. 261 lid 3 Sr niet op art. 137c Sr toegepast kan worden (HR 6-12-
1983, NJ 84 601, m.n. G.E. Mulder) achterhaald is. In HR 25-11-1997 werd namens de
verdachte aangevoerd dat hij de uitlating in het kader van zijn verdediging in een civiel kort
geding dat tegen hem was aangespannen, had gedaan. Die uitlating was juist het onderwerp
van dat geding.
De Hoge Raad overwoog dat bij het vaststellen van een burgerlijk recht of een verplichting
een ieder het recht heeft op een eerlijke behandeling van zijn zaak door de rechter. Dat
impliceert dat iedereen die in een geding is betrokken’de grootst mogelijke vrijheid moet hebben
om haar stellingen en verweren te voeren op de wijze die zij in het belang van haar zaak nodig
oordeelt’. Bij het verwoorden van die stellingen en verweren mag de strafwet niet overtreden
worden, zo vervolgde de Hoge Raad zijn overweging. Strafbare uitlatingen kunnen echter
gerechtvaardigd zijn indien in een procedure de rechtmatigheid van een uitlating moet worden
beoordeeld. Dan kan de betrokkene haar uitlating herhalen en deze toelichten ter verdediging
van haar standpunt.

Hoewel de Hoge Raad dat niet met zoveel woorden zegt, lijkt het niet onaannemelijk dat
hij in deze uitspraak verwijst naar de noodzakelijke verdediging van art. 261 lid 3 Sr. De eisen
van een eerlijk proces in de zin van art. 6 EVRM, waarnaar de Hoge Raad met zoveel woorden
verwijst, nopen soms tot verdediging. Een dergelijke verdediging behoeft zich niet te beperken
tot smaad, maar kan zich ook uitstrekken tot de belediging in de betekenis van art. 137c Sr
(en tot de belediging van de artt. 111-112 en 118 Sr).

16.3 Het citeren van beledigingen door anderen geuit

In deze paragraaf ga ik nader in op de strafrechtelijke positie van de journalist die een
belediging door een ander geuit citeert. Pleegt de journalist smaad of eenvoudige belediging
indien hij smadelijke resp. beledigende uitlatingen van een derde, in een interview gedaan,
weergeeft?29

In dit verband moet HR 21-10-1980, NJ 81 69, genoemd worden. In een artikel in een
dagblad had een journalist van X gezegd dat deze zich schuldig zou hebben gemaakt aan
verkrachting van zijn dochter. Deze gebeurtenis zou verklaren waarom die dochter, inmiddels

28 Dit laat onverlet dat aan de pleger van de smaad tegen het bevriende staatshoofd en die zich op art. 261 lid
3 Sr beroept, wellicht hogere eisen gesteld kunnen worden, bijvoorbeeld met betrekking tot de proportionaliteit
en de subsidiariteit (eiste het algemeen belang de telastelegging?) .

29 De strafrechtelijke aansprakelijkheid van degene die de uitlating tegenover de journalist deed, blijft onverlet.
Ook al doet hij deze in de beslotenheid van een gesprek met de journalist, niet volgehouden kan worden dat
het kennelijk doel van ruchtbaarheid ontbreekt, nu het doel van het gesprek is een te publiceren interview.
De artt. 53 en 54 Sr, die als vervolgingsuitsluitingsgronden uitgevers resp. drukkers vrijwaren van vervolging
van begane drukpersdelicten, bieden de journalist weinig soelaas. Het te wijzigen art. 53 Sr zal de journalist
niet kunnen baten: als verslaggever en bewerker is hij geen tussenpersoon die informatie afkomstig van derden
verspreidt (zie over de wijzigingsvoorstellen van de artt. 53 en 54 Sr: G.A.I. Schuijt, Wet Computercriminali-
teit II: van uitgever en drukker naar tussenpersoon, in: Mediaforum 1998, p.70 e.v.).
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een ’bekende Nederlandse’, ’zo’n keiharde vrouw’ geworden was. De journalist voerde aan
dat hij de beschuldiging niet had geuit, maar de door hem ondervraagde persoon. Het Amster-
damse Hof verwierp het verweer. Het overwoog dat:

’De auteur (...) - geheel anders dan een dagbladjournalist die door een informant verstrekte
mededelingen omtrent beweerdelijke strafbare feiten publiceert als afkomstig van die informant
- een door hemzelf opgebouwd verhaal heeft geschreven en zulks in eigen woorden, deels in
die van S.; in welk verhaal - geheel in zijn bewoordingen - de door S. aan een derde ten laste
gelegde feiten tot de zijne maakt en als feitelijke gebeurtenissen weergeeft’.

Het door het Hof vastgestelde feit dat deze journalist de weergave van de beschuldigingen tot
de zijne maakte, was voldoende om het daderschap van de smaad aan te nemen.

Het Amsterdamse Hof onderscheidt in zijn arrest (impliciet) een dergelijke handelwijze
van die van een dagbladjournalist die andermans beschuldigingen citeert. Geeft het daarmee
aan dat serieuze journalisten die hun beroep op verantwoorde wijze uitoefenen, van het strafrecht
weinig te vrezen hebben? Pleegt de journalist smaad of eenvoudige belediging indien hij
andermans uitlatingen weergeeft?

Stel dat een journalist van een als serieus bekend staand dagblad tijdens een interview
van de geïnterviewde verneemt dat een bekend politicus zich schuldig heeft gemaakt aan overtre-
ding van de Opiumwet. Het interview wordt woordelijk weergegeven in het dagblad. Kan de
journalist nu als pleger van smaad of van eenvoudige belediging worden beschouwd? Een simpel
’nee’ volstaat als antwoord niet.

Men moet mijns inziens meerdere feitelijke factoren van elkaar onderscheiden. Veel zal
afhangen van de wijze waarop de geïnterviewde tot de betichting kwam. Denkbaar is dat door
suggestieve vraagstelling van de journalist de geïnterviewde wordt geprovoceerd tot de
gewraakte uitlating.30 Citeert dan de journalist de beschuldiging, dan acht ik het aannemen
van daderschap - zeker als de journalist zich daarvan niet distantieert - verdedigbaar.31

Is de strafrechtelijke positie van de journalist anders, indien de geïnterviewde plompverloren
de betichting doet, die door de verslaggever in het gepubliceerde interview wordt weergegeven?
Uit de feitelijke weergave van het interview kan afgeleid worden dat de journalist de betichting
van de derde slechts weergeeft op de wijze waarop deze door zijn zegsman zelf is gebezigd.32

Niet uitgesloten is dat de journalist de geciteerde beschuldiging als een ’politiek feit’ presenteert.
De kernvraag is of een verslaggever dan zelf aanrandt door telastelegging van een bepaald

feit of zelf beledigt. Men zou kunnen stellen dat de strafbare gedraging niet door de journalist
is verricht, ook al geeft hij de beschuldiging weer en publiceert hij deze. De vraag naar de
aansprakelijkheid van de journalist zou dus niet in termen van een aansprakelijkheidsuit-
sluitingsgrond geformuleerd moeten worden. De vraag is eigenlijk of het redelijk is aan de
verslaggever in die omstandigheden het daderschap van smaad toe te schrijven.33 Op zichzelf
kan volgehouden worden dat de betrokkenheid bij ’het delictuele gebeuren’ (Knigge) van de

30 Vgl. hierover Th.A. de Roos, Journalist, strafrecht en algemeen belang, in: Mediaforum 1995, p. 56 e.v.;
G.A.I. Schuijt, Reality tv, nieuwe kost voor de privacy bescherming in het portretrecht, in: NJB 1996, p. 344.

31 Vgl. Schuijt, Wet computercriminaliteit ..., o.c., p. 71.
32 Dit zou bijvoorbeeld kunnen blijken uit de letterlijke weergave van vraag en antwoord en/of uit een kritische

reactie van de kant van de journalist op de bewering, waarin de geloofwaardigheid van de bewering in twijfel
wordt getrokken.

33 Vgl. G. Knigge, Doen en laten; enkele opmerkingen over daderschap, in: DD 22(1992), p. 146.
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journalist zodanig is, dat in het maatschappelijk verkeer het daderschap ook van de journalist
redelijkerwijze aangenomen mag worden. Hij heeft het immers in zijn macht om de betichting
weg te laten uit het te publiceren geheel.

Verdedigbaar is echter ook dat de in datzelfde maatschappelijke verkeer levende opvattingen
leiden tot de vaststelling dat een aantal specifieke factoren het daderschap doet wegvallen.34

Men kan hierbij denken aan de positie van de (verantwoordelijke) verslaggever die in het kader
van de nieuws- en informatievoorziening het tot zijn maatschappelijke plicht rekent door middel
van een interview een volledig portret te schilderen van de geïnterviewde.35 Het is ook de
uitvoering van een plicht, die door zijn lezers wordt verwacht.36

De verantwoordelijkheid van de journalist zou af te leiden zijn uit een aantal factoren. Men
kan hierbij denken aan de strekking van het interview én de kennelijke intentie van de journalist
met de publikatie ervan. Als de publikatie van het interview niet de (objectieve) strekking heeft
om te beledigen en als de journalist de kennelijke intentie om te beledigen mist, is van
aanranding door telasteleggen of van eenvoudige belediging geen sprake.

Een dergelijk interview verschilt dan weinig met het verslaan door de journalist van wat
anderen te melden hebben. Het staat mijns inziens buiten kijf dat de journalist als verslaggever
op dezelfde gronden geen pleger van smaad is. Juist dan is van daderschap geen sprake.37

16.4 Strafbare belediging en de kunstexceptie

In deze subparagraaf komt de vraag naar de werking van de kunstexceptie (exceptio artis) in
verband met strafbare belediging aan de orde. De kunstexceptie wordt in het algemeen als een
(ongeschreven) strafuitsluitingsgrond gezien.38

34 Vgl. Knigge, Doen en laten ..., o.c., p. 146.
35 Men zou deze plicht kunnen baseren op art. 10 EVRM: iedereen heeft, naast het recht van vrijheid van

expressie om gedachten te uiten, ook het recht om ideeën te ontvangen. De journalist vervult de hiervoor
noodzakelijke voorwaarde, zonder welke het recht om informatie te ontvangen niet kan worden uitgeoefend
(vgl. EHRM 26-4-1979, NJ 80 146, m.n. E.A. Alkema (Sunday Times)).

36 In zijn column schetst oud-president van de Amsterdamse Rechtbank Asscher de ’ideale’ interviewer als
’impressionist’:’hij laat zich inspireren door de persoonlijkheid van de gesprekspartner. In zijn werkstuk
legt hij verantwoording af van de tot stand gekomen relatie in de wetenschap dat zijn interview niet anders
kan zijn dan een benadering van de realiteit, en dat hem, zomin als Monet, Renoir en de anderen gegeven
zal zijn het licht te schilderen. Ja, ik denk dat de impressionist de beste interviewer is. In ieder interview
behoort het er toch om te gaan, de geïnterviewde als integrale persoonlijkheid bij de lezer over het voetlicht
te brengen, op een zodanige manier, dat deze het gevoel heeft de geïnterviewde te hebben ontmoet en hem
te hebben leren kennen’. (B.J. Asscher, Goed interviewer is dienende journalist, NRC-Handelsblad 15-2-1995).

37 Straffeloosheid gebaseerd op het ontbreken van daderschap geldt evenzeer voor de gevallen van art. 137c
Sr. Bij uitlatingen die onder deze strafbaarstelling vallen zou het citeren door de journalist zijn aan te merken
als zakelijke berichtgeving in de zin van art. 137e Sr en daarmee niet strafbaar zijn. Dit kan weer anders
zijn als elke afstand van de beledigende uitlating ontbreekt. Terecht merkt Knigge in zijn noot onder EHRM
23-9-1994, NJ 95 387, op dat het hierbij wel moet gaan om gevallen die niet zijn aan te merken als zakelijke
berichtgeving. De deelnemingsfiguren kunnen de aansprakelijkheidsuitsluitingsgrond van art. 137e Sr immers
niet onder de tafel vegen.

38 Soms wordt zij in één adem genoemd met de wetenschapsexceptie. Deze behelst een beroep op de omstandig-
heid dat de uitlating deel uitmaakt van een werk van wetenschap, op grond waarvan straffeloosheid wordt
beoogd. Een beroep op de wetenschapsexceptie komt in de rechtspraktijk betrekkelijk weinig voor. De
juridische waardering ervan gaf in die gevallen geen aanleiding tot moeilijkheden. In HR 27-10-1987, NJ
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Met werken van kunst heeft de Nederlandse (straf-)rechtspraktijk, voorzover het strafbare
belediging en aanverwante delicten betreft, zich weinig ingelaten. Voorbeelden zijn de
vervolging van W.F. Hermans (art. 137a (oud) Sr), die van G. Reve (art. 147 Sr; godslastering)
en de strafzaken rond de columnist Th. van Gogh (art. 137c Sr).39

Het zelden vóórkomen van vervolgingen van schrijvers op grond van strafbare belediging
wil intussen niet zeggen dat de bespreking van de exceptio artis in het kader van strafbare
belediging overbodig is. Geheel ondenkbaar is immers niet dat een roman of een toneelstuk
waarin smadelijke of voor een groep mensen wegens hun ras beledigende passages voorko-
men,40 na een klacht of aangifte van de slachtoffers onderworpen wordt aan het oordeel van
de strafrechter.

Men kan de problematiek van de kunstexceptie vanuit twee invalshoeken benaderen. Bij
de eerste benadering kan de enkele omstandigheid dat er sprake is van een kunstuiting, de
beledigende uitlating reeds straffeloos doen zijn. De kunstexceptie is in deze optiek een
zelfstandige (ongeschreven) grond voor straffeloosheid.

De tweede invalshoek van waaruit de problematiek van de kunstexceptie kan worden
benaderd, is die van een afwegingsgedachte. Hierbij staat centraal de afweging tussen meerdere

88 538, m.n. Th.W. van Veen, werd een beroep op de wetenschapsexceptie verworpen met de overweging
dat het geschrift - met daarin uitlatingen die voor Joden beledigend waren - niet op behoorlijke wijze in debat
treedt met bestaand historisch materiaal over de gesignaleerde problematiek. In HR 21-9-1927, NJ 28, p. 103
wordt gesproken van (het ontbreken van) een ’kenlijk oogmerk tot bevordering van algemeen belang,
wetenschap of kunst’; deze formulering is kennelijk ontleend aan het ontwerp-art. 240 (oud) Sr, zoals dat
in zowel Novelle Cort van der Linden (1900) als in Novelle-Loeff (1904) als (negatief omschreven) delicts-
bestanddeel werd opgenomen: ’hij die opzettelijk een afbeelding (...) aanstotelijk voor de eerbaarheid (...)
anders dan met het kenlijk oogmerk het algemeen belang, wetenschap of kunst te bevorderen, verspreidt ...’.
Het onlangs gewijzigde art. 240b lid 2 Sr bepaalt dat degene die de in lid 1 genoemde gedragingen verricht,
niet strafbaar is, indien vaststaat dat hij de afbeelding voor een wetenschappelijk, educatief of therapeutisch
doel gebruikt. De kunstexceptie komt, anders dan in het oude ontwerp-art. 240 Sr, niet voor.

39 Voor een beschrijving van de zaken rond W.F. Hermans en G.K. van het Reve verwijs ik naar het overzicht
van J. de Hullu, Strafrecht en literatuur, in: Ars Aequi 33(1984), p. 752 e.v. en J. Fekkes, De god van je
tante, Amsterdam, 1970; voor de zaak rond de auteur Th. van Gogh zij verwezen naar de conclusie van A.-G.
Leijten, voorafgaande aan HR 11-12-1990, NJ 91 313 en naar Rosier, Discriminerende belediging ..., o.c.
p. 305 e.v. Hermans en Van het Reve werden vrijgesproken (vgl. HR 2-4-1968, NJ 68 373), terwijl Van Gogh
veroordeeld werd. In een tweede strafzaak echter werd Van Gogh door het Hof Amsterdam vrijgesproken;
het door het OM ingestelde cassatieberoep daartegen bleek niet-ontvankelijk te zijn wegens schriftuur perikelen
(HR 11-1-1994, DD 94.190). Vgl. over recht en literatuur voorts: H. Drion, Het rechterlijk verbod en de
vrijheid van meningsuiting, in: Op de grenzen van komend recht; opstellen aangeboden aan prof. mr. J.H.
Beekhuis, Zwolle, 1969, p. 91 e.v.; Jesserun d’Oliveira, o.c., p. 233 e.v. Zie ook nog: T. Schiphof, De vrijheid
van het toneel, Amsterdam, 1994. Ten aanzien van kunst en pornografie is het OM evenmin tot veel vervol-
gingen overgegaan; vgl. T. Schalken, Pornografie en strafrecht, Arnhem, 1972 (diss. Amsterdam); J. de Hullu,
Strafrechtelijke en sociaal-wetenschappelijke gronden voor strafbaarstelling van pornografie. Arnhem, 1984;
J. de Hullu en J.L.van der Neut, Zedelijkheidswetgeving in beweging, Nijmegen, 1985, p. 25 e.v., en de in
genoemde literatuur aangehaalde jurisprudentie.

40 Vgl. bijvoorbeeld de door Jesserun d’Oliveira beschreven zaak rond de in 1967 uitgegeven novelle van de
auteur Lodewijk Wiener, waarin een aantal - minder gunstig omschreven en in de plaatselijke gemeenschap
zeer herkenbare - personen een aantal concrete handelingen verrichten. De affaire mondde uit in een civiele
procedure op grond van art. 1401 (oud) BW (vgl. Hof Amsterdam, 12-10-1967, NJ 68 21); een vervolging
wegens overtreding van art. 261 lid 2 Sr was niet denkbeeldig geweest (o.c., p. 234 e.v.); ik roep voorts de
commotie die optrad (en de roep om strafvervolging) naar aanleiding van het toneelstuk ’Het vuil, de stad
en de dood’ van de (overleden) Duitse schrijver R.M. Fassbinder in herinnering.
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belangen, waarvan de (bescherming van de) kunst er één is. De kunstexceptie wordt in deze
paragraaf vanuit beide invalshoeken beschreven.

De plaats die de (inhoudelijke kant van de) kunst in het recht inneemt wordt, zoals in hoofdstuk
13 is uiteengezet, mede bepaald door de rechtspraak van het EHRM naar aanleiding van art.
10 EVRM. De artisticiteit wordt door Straatsburg een positie in het (straf-) recht toegekend,
daar zij op één lijn geplaatst wordt met de positie van de vrijheid van meningsuiting. De
Straatsburgse jurisprudentie leidt tot de vaststelling dat kunst, als onderdeel van de expressie,
in grote mate vrij is, ook indien kunst’offends’, ’shocks’en’disturbs’. Alleen in gevallen waarin
nationale religieuze of zedelijke gevoelens in het geding zijn, beoordeelt het EHRM een
nationale veroordeling minder snel als in strijd met art. 10 EVRM.41

Deze relatief grote vrijheid van de kunst leidt tot de vraag of de exceptio artis in het materi-
ële strafrecht als een zelfstandige grond voor straffeloosheid te beschouwen is. Is - wat scherp
geformuleerd - kunst een vrijbrief voor het plegen van strafbare belediging?

Met name bij art. 240 Sr, de bepaling die (kort gezegd) het aanbieden of verspreiden van
geschriften met een voor de eerbaarheid aanstotelijke inhoud verbiedt, is dit vraagstuk in de
rechtspraktijk aan de orde gekomen.42 In HR 23-3-1965, NJ 65 260, m.n. W. Pompe, werd
het bestaan van een dergelijke ’absolute’ exceptie in het midden gelaten; wel werd de kennelijk
artistieke waarde (mee-) gewogen:

’Wat er zij van de stelling dat een kunstwerk als zodanig niet aanstotelijk voor de eerbaarheid
kan zijn, naar het oordeel van de HR [kan] aan het onderhavige boek niet een zodanige literai-
re waarde worden toegekend, dat die stelling bij de toetsing van het bestreden arrest nadere
bespreking zou behoeven’.

41 De positie van de kunst is (op Europees-rechtelijk niveau) niet absoluut. In EHRM 20-9-1994, NJ 95 366
(Otto-Preminger-Institut) werd door het EHRM overwogen dat aan de nationale staat in kwesties waar
religieuze gevoelens in het geding zijn, een eigen beslissingsruimte wordt toegestaan. Het gaat dan om zaken
die op Europees niveau, zo stelt het Hof, nauwelijks getoetst kunnen worden bij gebreke aan een gemeen-
schappelijke norm. Deze bestaat wel ten aanzien van zaken als de ontwikkeling van de democratie. Het Hof
was in bovengenoemde zaak van mening dat kunst niet kan bijdragen aan de uitwisselingen van ideeën en
meningen die van belang zijn in een democratische samenleving, als zij (ook) andermans religieuze gevoelens
kwetst. De inbeslagneming en de verbeurdverklaring van een film door de Oostenrijkse strafrechter werd
niet strijdig geacht met art. 10 EVRM. Het EHRM overwoog, net zoals in de Müller-zaak, dat alleen door
de nationale rechter een juiste belangenafweging kan plaatsvinden tussen het belang van de vrijheid van
expressie en dat om in religieuze zaken met respect te worden bejegend (paragraaf 55). De meerderheid van
het Hof was in deze zaak van mening dat de Oostenrijkse rechter zijn beoordelingsruimte niet te buiten was
gegaan met de oplegging van de straf door te overwegen dat de Oostenrijkse beperking noodzakelijk was
in een democratie, daar de kunstenaar de rechten van anderen had geschonden. In een ’dissenting opinion’
waren drie rechters van mening dat de verbeurdverklaring wel streed met art. 10 EVRM. Zij grondden hun
oordeel op het feit dat - anders dan in de Müller-zaak - de film slechts werd vertoond aan een beperkt aantal
mensen, dat van te voren op de hoogte was gebracht van de aard en inhoud van de film. Zie ook EHRM
25-11-1996, NJCM-bulletin 1998, p. 37 e.v. (Wingrove): het beroep op artistieke intenties kon door de Engelse
rechter zonder in strijd met art. 10 EVRM te komen, worden afgewezen en de cineast Wingrove wegens
’blasphemy’veroordelen (Wingrove had een korte videofilm (’Visions of ecstacy’) gemaakt waarin ’St Teresa
van Avilla’ ten overstaan van de gekruisigde Jezus erotische fantasieën zou hebben).

42 Het voert in dit kader te ver om de kunstexceptie in verband met dit delict te bespreken; verwezen zij naar
de in noot 39 vermelde schrijvers en de daar vermelde jurisprudentie.
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In zijn conclusie voorafgaande aan dit arrest was P.-G. Langemeijer de mening toegedaan dat
aan de kunst als zelfstandige grond voor straffeloosheid geen absolute betekenis moest worden
gehecht. Blijkens de conclusie wees hij

’De wel verdedigde mening [af], als zou het hier een factor betreffen, die wel of niet gegeven
is, zonder dat gradaties daarbij in aanmerking komen, en die bij aanwezigheid ’aansto-
telijkheid’ zonder meer uitsluit (...), evenals de nog verder gaande mening (...), volgens [welke]
hetgeen aanstotelijk is niet tevens kunst zou kunnen zijn. Ik meen dat deze opvattingen geheel
de psychologische staat van zaken miskennen, waarvan de wetgever geacht moet worden te
zijn uitgegaan’.

Langemeijer voegde daaraan toe dat een geschrift’zeer wel tegelijk én aanstotelijk voor de eer-
baarheid én kunst kan zijn en dat het enkel het duidelijk overwegende karakter van kunst is,
dat de aanstotelijkheid op de achtergrond kan dringen’.

Naar aanleiding van een vergelijkbaar beroep op de kunstexceptie in een geval van strafbare
belediging (art. 137c Sr) overwoog de Hoge Raad in HR 11-12-1990, NJ 91 313, m.n. A.C.
’t Hart, dat ’de rechter zich niet in hoefde te laten met de vraag of het artikel als geheel moest
gelden als een kunstwerk’. Het cassatieberoep, dat onder meer stelde dat een kunstuiting in
beginsel straffeloos is, werd verworpen.

Dit standpunt klonk ook door in de uitspraak in de (civiele) zaak tussen het Amsterdamse
weekblad Propria Cures en de auteur Leon de Winter. Een in het blad gepubliceerde foto-
collage, die als literaire kritiek was bedoeld, vertoonde een afbeelding uit de Tweede Wereld-
oorlog van een open massagraf met daarin honderden doden. In die afbeelding was een voor
reclamedoeleinden gemaakt portret van De Winter gemonteerd. Eronder was de tekst afgedrukt:
’elke schrijver ligt bij [boekhandel] Libris. En waar lig ik?’ Tijdens het geding werd door de
vertegenwoordiger van het weekblad aangevoerd dat de schrijver ’tot op zekere hoogte [zal]
moeten dulden het voorwerp te worden van met name literaire kritiek in al haar verschij-
ningsvormen, die hij niet zelf heeft gezocht of uitgezocht, waaronder persiflages rond zijn
persoon, die jegens iedere ’gewone’ Nederlander wellicht onrechtmatig zouden zijn’.

De president van de Rb Amsterdam 7-12-1992 (kort geding, gepubl. in Informatierecht/AMI
maart 1993, p. 53), verwierp het verweer dat de collage ’satirisch’ bedoeld was en dat die een
’publiek figuur’ betrof, die de publiciteit niet schuwde en ’zichzelf vooral als een joods schrijver
presenteert’. De president overwoog dat bedoelde fotocollage de grenzen van de literaire kritiek
en satire overschreed, daarmee onnodig grievend en derhalve onrechtmatig was.’Zelfs een
"publiek persoon" behoeft een dergelijke benadering niet te dulden’, zo stelde de president.

Het Nederlandse recht verbindt met betrekking tot strafbaarheid derhalve - anders dan
bijvoorbeeld het Duitse recht43 - geen bijzondere rechtsgevolgen aan de enkele aanwezigheid

43 Art. 5 lid 3 GG van de Duitse Bondsrepubliek vrijwaart makers van kunstwerken van strafvervolging; dit
heeft overigens tot veel jurisprudentie geleid over de vraag wat kunst is; vgl. hierover uitgebreid H. Locher,
Das Recht der Bildende Kunst, München, 1970; Van Rijn, o.c., p. 172 e.v.; H. Hempel, Die Freiheit der Kunst;
eine Darstellung des schweizerischen, deutschen und amerikanischen Rechts, Zürich, 1991, p. 27 e.v.
Aarzelend hierover is K. Kastner, Freiheit der Literatur und Persönlichkeitsrecht, in: Neue Juristische Wochen-
schrift, 1982, p. 601 e.v. Hoewel de Belgische grondwet geen vrijheid van kunst garandeert, wordt deze in
de doctrine wel erkend, aldus K. Rimanque en F. Reyntjens, Kunst en de vrijheid van expressie en haar
beperkingen, in: Kunst en recht (K. Rimanque, red.), Antwerpen, 1985, p. 22. Vgl. voorts H. Drion, Ontmoe-
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van artistieke omstandigheden. Ook het EHRM acht een strafrechtelijke veroordeling van kunste-
naars in beginsel niet strijdig met art. 10 EVRM wegens de enkele omstandigheid dat het straf-
bare feit in of door middel van een kunstwerk is gepleegd. Het EHRM overwoog in zijn
uitspraak van 28-5-1988, NJ 91 685, m.n. E.A. Alkema (Müller), dat’artists (...) are certainly
not immune from the possibilities of limitations as provided for in par. 2 of Article 10’.

Dit betekent dat naar huidig recht makers van werken van kunst en wetenschap niet gevrij-
waard zijn van veroordeling op grond van (een vorm van) strafbare belediging vanwege de
enkele omstandigheid dat er van kunst sprake is. In die zin bestaat de kunst als (absolute)
exceptie niet.44

De literatuur over de kwestie of de kunstexceptie als grond voor straffeloosheid bestaansrecht
heeft, is enigszins verdeeld. Een aantal schrijvers volgt de opvatting dat kunst op zichzelf niet
disculpeert en dat zij als zelfstandige grond voor straffeloosheid (dus) geen bestaansrecht heeft.
Zo stelt Van der Hoeven dat de vraag of een uitlating al dan niet rechtens toelaatbaar is, niet
afhankelijk kan zijn van de vraag of deze kunst is, aangezien geen onderscheidend criterium
tussen kunst en andere uitingen kan worden geleverd.45 Ook De Hullu lijkt een absoluut
werkende kunstexceptie uit te sluiten. Hij stelt dat’de kunstenaar en de wetenschapsman zich
(...) enigszins in toom [moeten] houden’. In navolging van Langemeijer, meende hij dat dit
anders kan zijn als, objectief beoordeeld, het werk’enige [artistieke] waarde bezit’.46

In zijn dissertatie over grondrechten en moderne beeldende kunst concludeert Vlemminx
dat de exceptie geen bestaansrecht zou hebben. Hij voert hiertoe aan dat als beperkingen van
grondrechten niet meer nodig zijn in een democratische samenleving, deze beperkingen
grondrechtelijk niet gerechtvaardigd zijn. Zij kunnen dan worden opgeheven. Zijn daarentegen
die beperkingen wel nodig, zo vervolgt Vlemminx, dan dienen ze gehandhaafd te worden. Hun
werking geldt dan ook de (beeldende) kunst.’De exceptio artis moet dus verworpen worden;
pas dan wordt de moderne (beeldende) kunst serieus genomen’, aldus Vlemminx.47 Ook Schuijt
’verwerpt’ de kunstexceptie. Het is niet aan de rechter om uit te maken wat kunst is.48

Een aantal andere schrijvers stelt zich positief ten aanzien van de (materiële) kunstexceptie
op. Zo lijkt Pompe onder omstandigheden - met een verwijzing naar de beginselen van proporti-
onaliteit - een kunstexceptie, althans bij de zedendelicten, niet te verwerpen. In zijn noot onder
HR 26-4-1960, NJ 61 193, meent hij dat’kunst (...) of een ander redelijk doel echter niet steeds
de aanstotelijkheid [zal] opheffen’.

tingen tussen recht en literatuur, in: Ars Aequi (1984), p. 669. Tijdens de behandeling van de voorstellen
tot wijzigingen van de artt. 137c-137e Sr stelde de Tweede Kamerfractie van de PvdA voor, om het ontwerp-
art. 137f (dat een bijzondere strafuitsluitingsgrond ten aanzien van de artt. 137c-137e Sr creëerde) in die zin
aan te vullen dat uitingen van kunstzinnige of literaire aard eveneens straffeloos zouden zijn. Toen het
ontwerp-artikel na veel kritiek door de minister werd ingetrokken, viel daarmee het voorstel van de PvdA
ook weg (Tweede Kamer 1988-89, 20 239, Eindverslag, nr. 7, p. 3).

44 Vgl. in dit verband het eerder geciteerde EHRM 20-9-1994, NJ 95 366 (Otto-Preminger-Institut).
45 J. van der Hoeven, Dient de uitoefening van de grondrechten welke meningsvorming, meningsuiting en

informatie betreffen, grondwettelijk nader te worden geregeld? Preadvies NJV, 1969, Zwolle, 1969, p. 113.
46 De Hullu, Strafrechtelijke en sociaal-wetenschappelijke gronden ..., o.c., p. 25.
47 Vlemminx, o.c., p. 432.
48 G.A.I. Schuijt, Dichters liegen de waarheid ofwel: staan schrijvers boven de wet?, in: Hoe vrij is kunst?

Onderdrukking, censuur en andere beperkingen aan de vrijheid van expressie (T. Pronk et al., red.),
Amsterdam, 1992, p. 53.
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Schalken erkent - in ieder geval bij art. 240 Sr - een absoluut werkende kunstexceptie. In
zijn dissertatie komt hij tot de conclusie dat’strafwaardigheid van het aanstoot geven dient
[te worden opgeheven] door het hogere belang van de kunst’. Hij acht de kunst een’zodanige
ekspressievorm, waaraan de meest elementaire menselijke vrijheid ten grondslag ligt, dat elke
beperking daarvan, zelfs in dubio, nimmer opweegt tegen een mogelijke kwetsing van eens
anders eerbaarheidsgevoel (...)’. Schalken neemt deze stelling in bij art. 240 Sr. Niet onaanne-
melijk echter is dat hij ook bij de strafbare belediging de kunst als absoluut werkende exceptie
ziet. Eerder merkt hij namelijk op dat’wanneer men let op de verwevenheid van kunst en maat-
schappij heden ten dage en op de funktie die de kunst binnen de maatschappij dient in te nemen,
het zeer wel denkbaar en volgens sommigen zelfs noodzakelijk [is], dat de kunst wordt aange-
wend om bepaalde misstanden aan de kaak te stellen’.49

Anders dan Schalken, meen ik dat in het geval van strafbare belediging een algemene en
absoluut werkende kunstexceptie geen recht van bestaan heeft. Nog afgezien van het feit dat
de opvatting dat kunst ’misstanden’ moet signaleren niet door iedereen wordt gedeeld, lijkt het
mij toe dat de bescherming van de kunst niet per se ten koste kan gaan van de strafrechtelijke
bescherming van de eer en goede naam.

Daar komt nog bij dat de erkenning van de kunstexceptie impliceert dat de strafrechter zich
zou moeten inlaten met de vraag wat kunst, literatuur of wat drama is, hetgeen mij een heilloze
weg lijkt. Kunstenaars hebben het zelf met die vraag al moeilijk genoeg. In dat ’mijnenveld’
moet de (straf-) rechter zich maar niet begeven.50 Anders dan ’t Hart, meen ik dan ook dat,
ook al kan de rechter relevantie toekennen aan het ’kunstwerk-zijn’ (’t Hart), de rechter buiten
een kunstopvatting en een concrete beoordeling ervan kan (en moet) blijven.51

Op grond hiervan meen ik dat de enkele omstandigheid van artisticiteit de maker van een
kunstwerk in beginsel geen grond voor straffeloosheid oplevert. Kunst sluit strafbare belediging
niet uit. Met Langemeijer en De Hullu meen ik wel dat onder omstandigheden de aanwezigheid
van een artistieke waarde van een geheel waar een beledigende uitlating deel van uitmaakt, het
strafbare karakter van die uitlating kan wegnemen. Dat betekent dat de rechter in het concrete
geval een afweging moet maken tussen de bescherming van artistieke belangen en de bescher-
ming van het belang van iemands eer en goede naam.

49 Schalken, o.c., p. 119.
50 Vgl. conclusie A.-G. Leijten, voorafgaande aan HR 11-12-1990, NJ 91 313. In de marge zij vermeld dat art.

1 Auteurswet 1912, bepaalt dat ’werken van letterkunde, wetenschap of kunst’ worden beschermd. Wanneer
een werk dit karakter had, bleef lange tijd onduidelijk. Pas in 1946 formuleerde de Hoge Raad een criterium
voor auteursrechtelijke bescherming. Het werk moet een eigen, oorspronkelijk karakter vertonen en het moet
een persoonlijk stempel van de maker dragen (HR 28-6-1946, NJ 46 712). Bij het beschermen van de
auteursrechtelijke persoonlijkheidsrechten (vgl. art. 25 Auteurswet, waarin de ’auteurseer’ wordt beschermd
tegen vormen van aantasting of misvorming, ’welke nadeel zou kunnen toebrengen aan de eer of de naam
van de maker of aan zijn waarde in deze hoedanigheid’) wordt de rechter gedwongen om een inhoudelijk
oordeel over de kunst te geven. Cohen Jehoram acht de inhoudelijke toetsing van kunst in dit geval terecht
(H. Cohen Jehoram, De rechter als kunstrecensent, in: NJB 1995, p. 660 e.v.).

51 Zie annotatie A.C. ’t Hart onder HR 11-12-1990, NJ 91 313; voor de vraag naar het wetenschappelijk gehalte
van een publikatie geldt hetzelfde (vgl. Hof ’s-Gravenhage 16-6-1994, Mediaforum, 1994, 7/8, Bijlage, p.
6). Vgl. Rimanque et al., o.c., p. 17; in zijn dissertatie keert Vlemminx zich tegen deze wijze van toetsen:
niet aanvaardbaar is dat’de spontane morele reactie van de gemiddelde leek bepalend [is] voor de mate
waarin een kunstwerk esthetisch geslaagd mag heten’(o.c., p. 428).
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Een beroep op de kunstexceptie is daarmee in wezen een verweer waarin de verdachte van
belediging zich op de aanwezigheid van een (zwaarwegend) artistiek belang beroept.52 Vlem-
minx spreekt in zijn dissertatie in dit verband van de ’afwegingsgedachte als variant van de
exceptio artis’. Terecht stelt hij daarbij dat het dan om een ’normatieve invulling’ van die variant
gaat: niet zozeer de kunstuiting wordt afgewogen tegen de eeraanranding, maar’de belangen
die door enerzijds de kunst en anderzijds de wettelijke bepalingen worden gediend’.53

De belangenafweging veronderstelt het herkennen van de af te wegen concrete belangen, zonder
dat de rechter in de innerlijke waarde van die belangen treedt, net zomin de rechter zich in
voorkomende gevallen een oordeel aanmatigt over de waarde van het journalistieke produkt
dat aan zijn oordeel onderhevig is. Hij zal, met andere woorden, moeten herkennen dat een van
de belangen een artistieke inhoud heeft, die door de vrijheid van expressie wordt beschermd,
voordat hij tot een afweging en oordeel komt. Heeft de rechter eenmaal vastgesteld dat de
uitlating deel uitmaakt van een geheel dat een artistiek belang vertegenwoordigt, dan zal op
grond van de Straatsburgse jurisprudentie aan dat belang een bijzondere positie moeten worden
toegekend, die gelijk is aan die van de vrijheid van meningsuiting. Dit betekent niet, zoals
aangestipt, dat de kunstenaar per se van straf is gevrijwaard. Het betekent naar mijn mening
dat aan werken van kunst, voor zover zij aan de ontwikkeling van een democratische samenle-
ving bijdragen, niet zonder dringende noodzaak door de rechter beperkingen mogen worden
opgelegd.

Hoe zou een concrete toetsing kunnen plaatsvinden indien een verdachte zich op de kunstexcep-
tie beroept? Een aantal stappen is te onderscheiden. De rechter zal moeten toetsen of die
belangen artistieke belangen zijn. Dit impliceert een marginale toetsing van de vraag of de
uitlating is ingebed in een artistiek geheel, zonder op de inhoudelijke artistieke merites ervan
in te gaan.

De omstandigheden aan de hand waarvan de rechter een werk van kunst kan herkennen,
moeten worden onderscheiden van omstandigheden die een rol kunnen spelen als afwegings-
factor. Tot de eerstgenoemde omstandigheden behoort de vraag naar de strekking van het geheel
waarvan de uitlating deel uitmaakt. Hierbij kan enerzijds de kennelijke bedoeling van de
schrijver met zijn ’produkt’ onderdeel uitmaken van de overweging en anderzijds wat Rimanque
noemt de ’communicatieve context’: het begrijpen door het publiek (de ’gemiddelde lezer) van
de strekking van het geheel’.54 Is de kennelijke intentie van de kunstenaar om een artistiek

52 Ik zou niet zover willen gaan dat ik aan de kunst in het strafrecht een ’preferred position’ wil toekennen.
Deze theorie houdt, kort gezegd, in dat de rechter een actieve rol speelt bij de bescherming van de vrijheid
van meningsuiting, daar de wetgever niet of onvoldoende in staat is om die rol van hoeder van het grondrecht
ten aanzien van minderheden, die weinig baat hebben van meerderheidsbesluiten, te vervullen (Peters, o.c.,
p. 186). Deze auteur bepleitte toepassing van de theorie ook voor Nederland, bijvoorbeeld ten aanzien van
de vrijheid van meningsuiting versus de strafbaarstellingen van de artt. 137c e.v. Sr, die Peters dusdanig vaag
achtte, dat deze zich laten lenen voor misbruik: ’een discussie over de immigratiepolitiek zou op grond van
(...) art. 137c Sr verboden kunnen worden’ (o.c., p. 192-193).

53 Vlemminx, o.c., p. 418-419; in dit licht kan mijns inziens ook HR 4-12-1990, NJ 91 312, m.n. A.C. ’t Hart
begrepen worden. In deze zaak werd een beroep op de kunstexceptie verworpen; vermelding verdient dat
in deze zaak het een overtreding betrof van art. 240b Sr, het afbeelden van een seksuele gedraging van jeugdi-
gen onder zestien jaar; het belang dat door deze bepaling wordt gediend, woog kennelijk zwaarder dan dat
van de artistieke belangen; in deze zin ook Van Bemmelen/Van Hattum II, o.c., p. 448.

54 Zie Rimanque et al., o.c., p. 22.
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werk te scheppen vastgesteld; een werk dat door het gemiddelde publiek als zodanig wordt
opgevat en redelijkerwijze zo kan worden opgevat, dan is daarmee een kennelijk artistiek belang
in het geding. De kunstexceptie is zo bezien een beroep op de aanwezigheid van een kennelijk
artistiek belang.

Bij de afweging tussen de verschillende belangen dient vervolgens gelet te worden op het
telastegelegde delict. Welk (achterliggend) rechtsgoed beoogt de bepaling te beschermen? Is
dit in de concrete omstandigheden een zodanig zwaarwegend belang dat artistieke belangen
daarvoor moeten wijken? Het laat zich heel wel voorstellen dat, om een voorbeeld buiten de
sfeer van belediging te noemen, in het geval van publikaties van foto’s waarbij evident sprake
is van seksueel misbruik van zeer jeugdigen, een beroep op de exceptio artis niet licht zal slagen
(vgl. art. 240b Sr).

Bij het wegen van het artistiek belang kunnen bepaalde omstandigheden een rol spelen,
zoals de vorm waarin de uitlating is gegoten, alsmede de wijze van verspreiding van de uitla-
ting.55 Een wegingsfactor kan ook zijn het antwoord op de vraag wie het slachtoffer is. De
(sociale) kwetsbaarheid van het slachtoffer is, met andere woorden, een wegingsfactor. Schuijt
merkt niet ten onrechte op dat als’het slachtoffer óók in staat [is] de pen met verve te voeren,
[hij] voor zichzelf kan opkomen in dezelfde sfeer en trant (en in hetzelfde circuit) als hij werd
aangevallen’. De rechter dient dan terug te treden.56 In dit licht is het verdedigbaar dat als
bijvoorbeeld politiebeambten werkzaam in de rechtmatige uitoefening van hun bediening,
zodanig in een kunstwerk staan afgebeeld dat zij in hun werkzaamheden geassocieerd worden
met de methoden waarmee nazi’s de joden bejegenden, de belangenafweging tussen het artistieke
belang en het belang van de agenten op bescherming van hun goede naam, privacy en
persoonlijke integriteit, ten gunste van laatstgenoemd belang uitvalt.57

55 Vgl. HR 27-1-1984, NJ 84 803, m.n. C. Brunner; HR 5-6-1987, NJ 88 702, m.n. E.A. Alkema.
56 Schuijt, Dichters liegen ..., o.c., p. 54.
57 Zie Hof ’s-Hertogenbosch 23-2-1994, NJ 94 474; vgl. ook HR 4-12-1990, NJ 91 312, m.n. A.C. ’t Hart.
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