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Vrijheid van meningsuiting: 
geen recht zonder plicht 

Het recht van vrije meningsui
ting is vastgelegd in artikel 7 
van onze Grondwet. Maar daar 
staat niet dat iedereen altijd 
maar mag zeggen wat 'ie wil. 
Er staat dat je geen vooraf
gaand verlof nodig hebt om je 
mening of gevoelens te uiten. 
Censuur is niet toegestaan. 
Dat is heel belangrijk- en 
een wezenlijk onderscheid 
met ondemocratische landen. 
Rechtse en linkse dictaturen 
maken kwistig gebruik van 
censuur; een democratie sluit 
censuur buiten. Maar: je blijft 
wél verantwoordelijk voor 
wat je zegt. Er staat in dit 
grondwetsartikel duidelijk dat 
er grenzen zijn aan je vrijheid 
van meningsuiting. Die gren
zen worden door de wet ge
steld. De wet stelt, onder 
omstandigheden, belediging, 
laster en smaad strafbaar. 
Net zoals het geven van valse 
verklaringen en het discrimi
neren van mensen (die grens 
hebben we zelfs in art. I van 
de Grondwet vastgelegd). 
Door bepaalde uitingen straf
baar te stellen probeert de 
wetgever mensen te weer
houden van dergelijke uitin
gen. En de wetgever geeft de 
samenleving de mogelijkheid 
op te treden tegen degenen 
die de grenzen toch over
schrijden. Je kunt ook civiel
rechtelijk aangesproken wor
den op jouw uitingen en daar
door schadeplichtig worden. 
Het recht op vrije menings
uiting brengt ook een plicht 
mee tot het verantwoorden 

van wat je zegt. Mooi is, als 
je dat zelf meteen al doet: iets 
stellen én beargumenteren. En 
in ieder geval hoor je desge
vraagd die verantwoording te 
geven. Als het niet anders 
kan, voor de rechter. Maar je 
moet vooral niet te snel naar 
de rechter rennen omdat je je 
onbehoorlijk aangevallen 
voelt. Beter is elkaar aanspre
ken op wat er gezegd wordt 
en daarover verantwoording 
vragen. Elkaar respecteren 
vereist elkaar de waarheid te 
zeggen. We moeten minder 
zwijgen en elkaar meer ver
antwoording vragen en tegen
spraak geven. 

Ik pleit niet voor zelfcensuur. 
Daarmee ontzeg je jezelf 
immers het recht om te zeg
gen wat je denkt- of doen 
anderen dat voor jou. Dat is 
altijd een slechte zaak. Het 
verhindert een debat en leidt 
slechts tot frustraties, nog 
minder debat en nog meer 
vooroordelen . Ik pleit ervoor 
je wél uit te spreken, maar 
daar dan ook verantwoorde
lijkheid voor te nemen. Overi
gens, wie het recht wenst de 
mening van anderen te kun
nen horen, heeft ook de bur
gerplicht over die meningen 
na te denken en er zo nodig 
op te reageren. Vrijheid van 
meningsuiting is een weder
zijds proces, geen anarchie. 

Rechten kunnen nooit vol
strekt onbegrensd zijn. Ieder
een heeft altijd met anderen te 

maken. Tegelijkertijd vinden 
we dat we niet te snel moeten 
zeggen dat iets niet mag of 
kan. Met zoete koekjes bak
ken los je geen problemen op. 
Het is plezierig als we ons 
ook in onze meningsuiting 
fatsoenlijk gedragen. Maar we 
beseffen dat het ook zo is - en 
mag zijn- dat ieder vogeltje 
zingt zoals 'ie gebekt is. Som
mige vogeltjes hebben overi
gens in onze samenleving een 
extra recht verworven om te 
zingen zoals ze gebekt zijn: 
cabaretiers, columnisten, 
schrijvers, filmmakers, kun
stenaars . Zij zoeken grenzen 
op om dingen duidelijk te 
maken en wij moeten daar 
niet pietluttig over gaan doen. 
Zaak is dan wel dat zo iemand 
slechts dán die extra ruimte 
neemt als 'ie 'in functie' is. 

Of je wettelijke grenzen over
schrijdt, bepaalt de rechter. 
Dat is geen eenvoudige klus, 
omdat de grondwettelijke 
hoofdregelluidt dat je vrij 
bent je mening te uiten . Onze 
rechters hanteren daarom ook 
geen krappe maar ruime gren
zen. Daarnaast bestaat er iets 
als een persoonlijke verant
woordingsplicht. Die kan 
meestal niet voor de rechter 
worden afgedwongen maar 
die hoort wél bij een be
schaafd mens - en beschaafde 
mensen zouden elkaar daar 
aan moeten houden. De mees
te regels dwingen we niet 
voor de rechter af, maar hand
haven we zelf. Wie zich er 
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De vrijheid van 
meningsuiting is een 
van de fundamenten 
van onze demo
cratie. Maar, stelt 
voorzitter Tiny Kox 
van de Eerste
Kamerfractie, 'geen 
recht zonder plicht. 
Mogen zeggen wat 
je denkt vereist ook: 
nadenken voordat je 
iets zegt en 
verantwoording 
afleggen waarom je 
iets zegt.' 

niet aan houdt isoleert zich
zelf van de rest van de samen
leving. Dat mag, maar of je er 
erg gelukkig van wordt en iets 
mee opschiet, durf ik te be
twijfelen. 

Vrijheid van meningsuiting 
is een groot goed. Socialisten 
dienen dit grondrecht te koes
teren en te beschermen omdat 
socialisme niet zonder demo
cratie kan en democratie niet 
zonder vrije meningsuiting. 
Maar rechten bescherm je ook 
door te zorgen dat er geen 
misbruik van wordt gemaakt. 
Weerspreek dus degenen die 
het recht van vrije menings
uiting gebruiken om anderen 
te discrimineren, te beledigen 
en in diskrediet te brengen en 
die met hun woorden andere 
mensen aanzetten tot discri
minerend of gevaarlijk hande
len, wat de samenhang in de 
samenleving aantast. Dát is 
óók nodig om te kunnen blij
ven garanderen dat in ons 
land iedereen vrij blijft om te 
zeggen wat ie denkt. 

Op www.sp.nl discussieert 
Tiny Kox met iedereen die dat 
wil over zijn visie op de ver
antwoordelijkheid die ge
paard gaat aan de vrijheid 
van meningsuiting. Lees de 
bijdragen, en discussier mee! 
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