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1. Inleiding
Een van de meest spraakmakende strafzaken van de afgelopen jaren was de strafzaak
tegen politicus Geert Wilders. Naar aanleiding van de hieronder geciteerde uitspraken
en de film Fitna werd er door meerdere personen aangifte gedaan tegen Geert
Wilders. In eerste instantie besloot het Openbaar Ministerie niet tot vervolging over te
gaan. Hierop verzochten enkele aangevers via een artikel 12 Strafvorderingprocedure
het Gerechtshof te Amsterdam toch over te gaan tot vervolging. Hiertoe werd door
het Gerechtshof besloten. De zaak werd live uitgezonden op tv en het publiek kon
meegenieten van het procedurele en juridische circus. Hoewel de strafzaak officieel
van start ging op 4 juni 2010, kwam de Rechtbank Amsterdam pas meer dan een jaar
later op 23 juni 2011 tot haar vonnis. In dit vonnis werd Geert Wilders van alle
tenlasteleggingen vrijgesproken.
Geert Wilders werd beschuldigd van groepsbelediging, het aanzetten tot haat
en het aanzetten tot discriminatie zoals strafbaar gesteld door artikelen 137c en 137d
Wetboek van Strafrecht. Met betrekking tot groepsbelediging was de Rechtbank van
oordeel dat artikel 137c Wetboek van Strafrecht slechts beperkte reikwijdte had. Uit
de parlementaire geschiedenis van het wetsartikel zou blijken dat kritiek op de
opvattingen of gedragingen van personen binnen een groep buiten het bereik van de
strafbepaling valt. Slechts een uitspraak die de groep collectief treft in zijn geloof,
levensovertuiging of ras, is strafbaar. 1 Volgens de Rechtbank was hiervan geen
sprake.
Met betrekking tot het aanzetten tot haat en het aanzetten tot discriminatie was
de Rechtbank van oordeel dat het recht op de vrijheid van meningsuiting in dit geval
zwaarder moest wegen. Het recht op de vrijheid van meningsuiting, zoals
gewaarborgd in artikel 7 Grondwet en artikel 10 EVRM, kan beperkt worden door
artikel 137d Wetboek van Strafrecht. Uit voorgaande jurisprudentie van de Hoge
Raad blijkt dat de uitspraken die ten laste zijn gelegd zoveel mogelijk in de context
van het debat moeten worden geplaatst. De context kan gelegen zijn in het
maatschappelijke debat, waar de vrijheid van meningsuiting een belangrijke rol speelt.
Met name uitspraken van politici kunnen slechts om zeer dringende redenen worden
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beperkt. De vrijheid van meningsuiting speelt een zeer belangrijke rol voor een
politicus, omdat hij een volksvertegenwoordiger is en een groep kiezers representeert.
In dat kader zijn zelfs uitspraken die ‘offend, schock and disturb’ toelaatbaar. 2 Tevens
was de Rechtbank van oordeel dat Wilders zich slechts op de islam richt en niet tegen
de mensen (moslims). 3 Voor juristen kwam het oordeel van de Rechtbank niet
onverwacht. Voor de benadeelde partijen was het vonnis echter een teleurstelling. Wat
was er aan de strafzaak voorafgegaan?
Nadat Wilders op 3 september 2004 uit de VVD-fractie stapte en zijn eigen
eenmansfractie Groep Wilders oprichtte (die later werd voortgezet in de PVV), nam
zijn politieke carrière een vogelvlucht. 4 In een aantal interviews, opiniestukken en de
film Fitna laat Wilders zich zeer kritisch uit over de islam. Zo stelde hij onder meer:
‘De demografische samenstelling van de bevolking is het grootste
probleem van Nederland. Ik heb het over wat er naar Nederland komt en
wat zich hier voortplant. Als je naar de cijfers kijkt en de ontwikkeling
daarin… Moslims zullen van de grote steden naar het platteland trekken.
We moeten de tsunami van de islamisering stoppen. Die raakt ons in ons
hart, in onze identiteit, in onze cultuur. Als we ons niet verweren, zullen
alle andere punten uit mijn programma voor niks blijken te zijn.’ 5
‘Verbied dat ellendige boek zoals ook Mein Kampf verboden is! Geef zo
een signaal aan de overvallers van Jami en andere islamisten dat de
Koran in ons land nooit en te nimmer als inspiratie of excuus voor
geweld mag worden gebruikt.’ 6
‘als Mohammed hier vandaag leefde zou ik voorstellen om hem als
extremist met pek en veren het land uit te jagen.’ 7

Politici en vele anderen keurden de uitspraken van Wilders af en riepen op om een
van Nederlands belangrijkste beginselen hoog te houden, namelijk tolerantie.
Verdraagzaamheid tegenover andersdenkenden. Zo werd er op 2 januari 2008 op de
gehele voorpagina van Trouw een advertentie geplaatst door bekende Nederlanders
2
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waarin werd opgeroepen tot het doorbreken van ‘de neerwaartse spiraal van
intolerantie en onverschilligheid’. De Koningin pleitte in haar kersttoespraak van
2007 voor gemeenschapszin en tolerantie. Desondanks verwierf Wilders een grote
achterban en bij de verkiezingen in 2010 kreeg zijn partij 24 van de 150 zetels.
In de strafzaak tegen Wilders zien we twee belangrijke Nederlandse
verworvenheden tegenover elkaar staan. Aan de ene kant de vrijheid van
meningsuiting en aan de andere kant tolerantie ten opzichte van andersdenkenden. Er
bestaat een voortdurende spanning tussen beide beginselen. Dit komt doordat zij
elkaar in een concrete situatie kunnen bedreigen of omdat zij tegen elkaar worden
afgezet. In casu dreigt aan de ene kant Wilders omwille van zijn vrijheid, de vrijheid
van andersdenkenden te beperken door de gelijkwaardigheid van de aanspraken van
die anderen te ontkennen. Hij verdedigt de vrijheid om gedachten onder woorden te
brengen ongeacht het keurslijf van de heersende opinie. Aan de andere kant zien we de

groep mensen die menen dat er een intolerant klimaat in Nederland zal ontstaan
wanneer aan de vrijheid van meningsuiting geen grenzen worden gesteld. Deze groep
komt op voor de kwetsbaren in de samenleving. Ze wijzen ons op de gevolgen van
dergelijke uitspraken en vrezen het verlies van fatsoen en cultuur en daarmee gepaard de
beperking van het individu. Een grenzeloze tolerantie tegenover andersdenkenden is

echter ook niet mogelijk. Een grenzeloze tolerantie moet alle vormen van intolerantie
tolereren, wat kan leiden tot de opheffing van de tolerantie zelf. Wilders zelf haalt dit
punt aan door te stellen dat het tolerante Nederland ten onder zal gaan door de
intolerante islam. Om de grootst mogelijke vrijheid van allen in de samenleving te
garanderen, dienen het recht en de politiek de grenzen aan te geven tussen de
verschillende botsende beginselen. Vragen die hiervoor beantwoord dienen te worden
zijn: hoe wordt bepaald wat tolerantie en wat intolerantie is, waar liggen de grenzen
van deze twee begrippen en hoe verhoudt tolerantie zich tot andere vrijheidsrechten
zoals de vrijheid van meningsuiting. Deze vragen en de beantwoording ervan worden
behandeld in mijn scriptie.

Tolerantie is geen onmogelijk doel en kan een belangrijke rol vervullen in een
democratische samenleving. Ik wil in deze scriptie op zoek gaan naar een modern
tolerantiebegrip. Een tolerantiebegrip dat bestand is tegen de problemen in de huidige
Nederlandse samenleving en laat zien waarom tolerantie nog steeds noodzakelijk is in
een moderne democratie. Een begrip dat de kracht van tolerantie in een democratische
5

rechtsstaat toont. Belangrijk is dat tolerantie richting kan geven aan het publieke debat
en antwoord kan geven op de vraag hoever tolerantie moet gaan tegenover de
intolerante fanatiekeling en intolerante geloofsovertuigingen.
Om mijn doel te bereiken wil ik drie hedendaagse theorieën over tolerantie
bespreken. Om te beginnen zal ik een liberale theorie bespreken. Nederland heeft een
democratische rechtsvorm die zich kenmerkt door liberale aspecten. Belangrijke
hoekstenen van dit gedachtegoed zijn vrijheid en gelijkheid. In de liberale traditie
speelt het schadebeginsel van John Stuart Mill een belangrijke rol. Ik wil een moderne
interpretatie van het schadebeginsel weergeven en de rol van tolerantie daarin. Dit doe
ik aan de hand van het artikel ‘Autonomy, Toleration, and the Harm Principle’ van
Jonathan Raz. Hij baseert het schadebeginsel op persoonlijke autonomie en geeft
daarbij de grenzen van tolerantie aan.
Ten tweede bespreek ik een republikeinse theorie over tolerantie. Ik behandel
een moderne interpretatie van het werk van Spinoza door Michael Rosenthal aan de
hand van het artikel ‘Spinoza’s Republican Argument for Toleration’. Spinoza is een
van de belangrijkste grondleggers van tolerantie in Nederland en wordt in het
hedendaagse debat nog vaak aangehaald. Een moderne interpretatie van zijn werk kan
de relevantie van Spinoza’s ideeën over tolerantie doen herleven.
Ten derde bekijk ik tolerantie vanuit de school van de kritische theorie.
Aanhangers van de kritische theorie kennen aan sociale wetenschappen een
maatschappijkritische functie toe. Ik bespreek het artikel ‘Tolerance as a Virtue of
Justice’ van Rainer Forst. Forst stelt dat tolerantie een onzelfstandig normatief
beginsel is, gebaseerd op het principe van rechtvaardigheid.
Na de bespreking van de drie theorieën wil ik ze tegenover elkaar zetten om te
kunnen bepalen welke ik het beste acht voor een democratische rechtsstaat zoals
Nederland. Vervolgens zal ik kort bespreken hoe deze idee van tolerantie zich
verhoudt tot de Nederlandse wetgeving met betrekking tot groepsbelediging en het
aanzetten tot haat en/of discriminatie. Voordat ik begin met de weergave van de drie
theorieën over tolerantie geef ik eerst een korte historische weergave van de
ontwikkeling van het tolerantiebegrip.

6

2. Tolerantie: een overzicht 8
Historisch gezien bevindt de oorsprong van de tolerantiegedachte zich in de Europese
godsdienstoorlogen van de 16de en 17de eeuw. Hoewel ook voor die tijd over tolerantie
is geschreven, is de invloed daarvan niet bepalend voor het tolerantiedebat. Zo
tolereerde Socrates bijvoorbeeld dat zijn gesprekspartners standpunten of posities
verdedigden die ver van de waarheid lagen om uiteindelijk de echte waarheid te
kunnen onthullen. Vanaf de 16de eeuw verdedigden onder anderen de humanisten
Erasmus (1466-1536), De Las Casas (1484-1566) en Montaigne (1533-1592) de
autonomie van de menselijke rede tegenover de dogmatiek van het geloof en de Kerk.
Als reactie hierop stelde de Kerk de Inquisitie en de Index auctorum et librorum
prohibutorum in.
Ondanks de maatregelen van de Kerk nam in de 17de eeuw de populariteit van
het tolerantievraagstuk toe. Mensen werden zich bewust van de destructieve kracht
van (religieuze) intolerantie. Filosofen en andere geleerden gingen op zoek naar een
nieuwe balans tussen religie en politiek om de vrede te herstellen in een verdeeld
Europa. Tolerantie werd in deze periode over het algemeen gezien als het toelaten van
de vrijheid van denken en het afzien van vervolging of vernietiging van
andersdenkenden. Belangrijke auteurs die de noodzaak tot tolerantie bepleitten in deze
eeuw waren Milton (1608-1674), Bayle (1647-1706), Spinoza (1634-1677) en Locke
(1632-1704).
De twee belangrijkste werken met betrekking tot tolerantie waren de Tractatus
Theologico-Politicus van Spinoza en A Letter Concerning Toleration van John Locke.
In de Tractatus Theologico-Politicus poneert Spinoza drie stellingen. Ten eerste: het
is onmogelijk voor de overheid om effectief de vrijheid van denken aan banden te
leggen. Ten tweede: vrijheid van denken kan toegestaan worden zonder dat die schade
toebrengt aan de staat. Ten derde: de overheid moet zich primair richten op de
controle van handelingen en niet op het aan banden leggen van het denken. Locke
richt zijn argumentatie voor tolerantie op het conflict tussen politiek en religie.
Volgens Locke is het onmogelijk voor een staat om zijn burgers een geloof op te
8

Dit hoofdstuk is gebaseerd op Horton, J. (1998), ‘Toleration’, In E. Craig (Ed.), Routledge
Encyclopedia of Philosophy, Routledge, Londen, http://www.rep.routledge.com/article/S061SECT1,
geraadpleegd op 18 mei 2011 en Fiala, A., ‘Toleration’, The Internet Encyclopedia of Philosophy,
http://www.iep.utm.edu/tolerati/#H2, geraadpleegd op 18 mei 2011

7

leggen. De overheid moet zich niet mengen in het publieke geloof van haar burgers,
behalve wanneer dat geloof de veiligheid van de staat in gevaar brengt. Deze
uitzondering geldt volgens Locke met name voor katholieken en atheïsten.
Katholieken kunnen een gevaar opleveren omdat ze de heerschappij van een andere
macht accepteren, namelijk die van de kerkvorst. Atheïsten kunnen een gevaar
opleveren voor de staatsveiligheid omdat er geen dreiging is van een effectieve
goddelijke vergelding wegens laakbaar gedrag.
In de 18de eeuw wordt de discussie over tolerantie beheerst door het probleem
van scepticisme en een kritiek op het absolutisme in de politiek. Voltaire (1694-1778)
baseert zijn tolerantiebegrip op de feilbaarheid van de mens en de feilbaarheid van de
kerkelijke autoriteiten. In zijn Traité sur la Tolérance stelt Voltaire dat geen mens
perfect is en deze imperfectie moeten mensen elkaar vergeven. In reactie op het
scepticisme van Voltaire richt Immanuel Kant (1724-1804) zich op de grenzen van
menselijke kennis en de grenzen van politieke macht. In het opstel Was ist
Aufklärung? stelt Kant dat burgers onderling met elkaar moet kunnen discussiëren,
zolang ze zich maar houden aan de wet. Dit argument werkt hij nog verder uit in Zum
ewigen Frieden, waarin hij stelt dat filosofen aangemoedigd moeten worden om in het
openbaar te spreken. Publieke debatten en discussies leiden tot de waarheid en een
machthebber zou niets te vrezen hoeven te hebben van de waarheid. Met betrekking
tot religieuze tolerantie stelt Kant dat geen enkel mens met volledige zekerheid de
geboden van God kan kennen.
Aan het einde van de 18de eeuw worden de Europese ideeën over tolerantie
overgenomen door Amerikaanse denkers. Met name Locke’s gedachtegoed is terug te
vinden in de Amendementen van de Amerikaanse Grondwet. De Amendementen
beperken de macht van de overheid en verzekeren haar burgers onder meer van de
vrijheid van religie, vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van de pers.
De ontwikkeling van het tolerantiebegrip in de 19de eeuw volgt het ideaal van
de Verlichting. Morele autonomie is essentieel voor de mens om zich te kunnen
ontwikkelen. De bekendste auteur wat betreft de ontwikkeling van het tolerantiebegrip
is John Stuart Mill (1806-1873). In On Liberty stelt hij dat de grens van vrijheid ligt
bij het toebrengen van schade aan een ander. Dit betekent dat een individu zo vrij
moet zijn als mogelijk is, zonder dat de vrijheid van de één de vrijheid of het welzijn
van een ander schaadt. Om de vrijheid van het individu te beschermen dient er een
instantie (de overheid) te zijn die de individuen middels dwang regels op kan leggen
8

om schade te voorkomen. Mills algemene uitgangspunt is utilistisch van karakter.
Individuen zijn gelukkiger wanneer hun verschillen getolereerd worden en wanneer
zij hun doelen kunnen nastreven op hun eigen manier. Dit zal leiden tot
zelfontplooiing en individuele ontwikkeling, die vervolgens de sociale vooruitgang
van de samenleving met zich mee zullen brengen.
De 20ste eeuw werd, net als de 16de en 17de eeuw, gekenmerkt door oorlogen.
De twee Wereldoorlogen maakten duidelijk welke verwoestende gevolgen
ideologieën kunnen hebben. Tevens werd duidelijk dat bepaalde zaken niet
getolereerd mogen worden, zoals racisme. Tolerantie werd ingezet om een eind te
maken aan politiek en religieus geweld. Deze vorm van tolerantie werd met name
voorgestaan door aanhangers van het liberalisme. Uitgangspunt van het liberalisme is
de vrijheid en gelijkheid van individuen. Bekende liberale filosofen die tolerantie
verdedigden, waren John Rawls, John Dewey, Karl Popper en Ronald Dworkin. Op
het liberale gedachtegoed en het gebruik van het begrip tolerantie daarbinnen wordt
echter ook kritiek geuit, door onder anderen Herbert Marcuse en Wendy Brown. De
kritiek richt zich op het feit dat tolerantie en het ideaal van een neutrale staat eenzijdig
Westerse ideeën zijn. Wendy Brown stelt in haar boek Regulating Aversion dat in
liberale samenlevingen tolerantie wordt gebruikt als voorwaarde voor een vredige
samenleving. De huidige liberale samenlevingen waarin het autonome individu een
belangrijk uitgangspunt is, poneren zichzelf als geciviliseerd en de andere culturen als
‘barbaars’. De geciviliseerde samenleving tolereert hierbij de ‘barbaarse’ groepen. Het
uitgangspunt van het autonome individu houdt volgens Brown te weinig rekening met
andere culturen, etniciteit en gender.
Aan het eind van de 20ste eeuw richt de discussie rondom tolerantie zich met
name op het tolerantiebegrip dat door Rawls uiteen werd gezet in Political Liberalism.
Rawls’ theorie gebruikt tolerantie als een pragmatisch antwoord op het vraagstuk van
diversiteit in de samenleving. Rawls introduceert de ‘overlapping consensus’. Deze
‘overlapping consensus’ is de consensus tussen verschillende levensbeschouwelijke
visies. De overheid dient tolerant te staan tegenover verschillende concepties van het
goede leven. Een bepaalde conceptie over het goede leven kan op tolerantie rekenen
wanneer die aan het redelijkheidvereiste voldoet. Dit betekent dat de verschillende
levensbeschouwelijke visies moeten voldoen aan de principes van rechtvaardigheid.
Een probleem dat hieruit voortkomt, is de vraag naar de verhouding tussen tolerantie
en intolerantie, de paradox van het tolereren van de intolerante. Wanneer de tolerante
9

samenleving intolerantie zal gaan tolereren, kan zij ten onder gaan aan deze tolerantie.
Deze paradox wordt onder andere duidelijk in de rechtszaak tegen Wilders. De
samenleving wordt geconfronteerd met een intolerante fanatiekeling en een
intolerante geloofsovertuiging. In hoeverre moeten zij nog worden getolereerd zonder
dat daardoor de tolerante samenleving wordt opgeheven?
Een andere ontwikkeling aan het eind van de 20ste eeuw is de opvatting van
tolerantie als deugd in een multiculturele samenleving. Tolerantie wordt dan
beschouwd als een goede eigenschap van personen of groeperingen waarvan actief
gebruik wordt gemaakt. In deze scriptie wordt het werk van Rosenthal en Forst
besproken. Beide auteurs beschouwen tolerantie als deugd, met de nadruk op
tolerantie als politieke en/of persoonlijke deugd.
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3. Tolerantie en persoonlijke autonomie

§3.1 Inleiding
Joseph Raz werd in 1939 geboren in het toenmalig mandaatgebied Palestina. Hij
studeerde aan de Hebreeuwse Universiteit in Jeruzalem. Vervolgens promoveerde hij
onder de supervisie van rechtspositivist H.L.A. Hart aan Oxford. Hart heeft een grote
invloed gehad op het werk van Raz. Deze invloed is terug te vinden in Raz’ werk over
het recht. Na de dood van Hart bleef Raz zich inzetten voor het gedachtegoed van
Hart. Hij gaf onder meer een tweede editie uit van Hart’s ‘Concept of Law’. 9 In zijn
latere werk is Raz zich meer gaan bezighouden met politieke filosofie. In dit
hoofdstuk zal ik kort stilstaan bij de belangrijkste ideeën uit zijn politiek-filosofische
werk en zal ik uitgebreid de rol van tolerantie beschrijven aan de hand van het artikel
‘Autonomy, Toleration, and the Harm Principle’.

§3.2 Raz’ politieke filosofie
In 1988 publiceerde Raz ‘The Morality of Freedom’. Het doel van zijn boek was om
een bijdrage te leveren aan de liberale politieke traditie. Hoewel Raz net als de meeste
liberalen een groot belang hecht aan autonomie en vrijheid, betwist hij enkele
belangrijke veronderstellingen van het liberalisme. Het hedendaags liberalisme, zoals
onder meer Rawls en Dworkin betogen, wordt vaak gebaseerd op een nonperfectionistisch beginsel. Dit beginsel houdt in dat de implementatie en promotie van
concepties van het goede leven niet als legitimatie kunnen dienen voor rechtmatig
overheidshandelen. Het beginsel van politieke neutraliteit moet geïmplementeerd
worden door een beleid van neutraliteit. De handelingen van overheden moeten
neutraal zijn ten opzichte van verschillende concepties van het goede leven. Dit
beginsel staat voor Raz voor een beginsel van terughoudendheid. 10 Raz betwist in
‘The Morality of Freedom’ de mogelijkheid voor een staat om neutraal te zijn. De idee
van een perfectionistische staat komt ook terug in Raz’ denken over tolerantie.
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Raz voert twee argumenten aan om bovenstaande stelling te onderbouwen. In
de eerste plaats wordt de term neutraliteit normaliter gebruikt met betrekking tot
handelingen die partijen helpen of hinderen. Neutraliteit zwijgt over handelingen die
geen van beide doen. Maar uit het nalaten een bepaalde handeling te verrichten hoeft
niet vanzelf neutraliteit te volgen. 11 Een situatie waarin duidelijk naar voren komt dat
nalaten te handelen geen neutraliteit tot gevolg heeft, is de volgende: een
scheidsrechter die doet alsof hij een overtreding niet ziet en nalaat een vrije trap te
geven en deze vorm van nalaten tegenover één team de hele wedstrijd volhoudt.
Duidelijk is dat deze vorm van nalaten geen neutrale handeling is en één van de teams
sterk benadeeld. Ten tweede hangt of een bepaalde handeling als neutraal wordt
beschouwd af van de richtlijn die als maatstaf wordt gehanteerd om iemands handelen
te beoordelen. Er zijn echter verschillende richtlijnen om te beoordelen of iemands
handelen neutraal is. De verschillende richtlijnen resulteren in verschillende
beoordelingen of een bepaalde handeling neutraal is. Volgens Raz zijn er geen
rationele argumenten aanwezig om een bepaalde richtlijn te prefereren. 12 Door als
overheid een bepaalde richtlijn te kiezen, geeft de overheid al een invulling aan het
begrip neutraliteit. Een liberale staat veronderstelt enkele zaken die moreel niet
neutraal zijn: een positieve waardering van het menselijk bestaan als autonoom
wezen, een positieve waardering van menselijke rationaliteit in individuele en
collectieve projecten en een positieve waardering voor het verwerkelijken van
menselijke doelstellingen. Het is belangrijk om te zien dat het neutraliteitsprincipe
niet waardeneutraal is. Het is immers niet gegrond op een vorm van onverschilligheid,
maar het is het resultaat van een morele overweging, waarin de menselijke autonomie
als niet-neutrale kernwaarde voorop staat.
Een andere veronderstelling van het liberalisme die door Raz wordt betwist
staat in verband met het voorgaande. In het liberalisme wordt vaak verondersteld dat
de grenzen van (overheids)dwang bepaald worden door het schadebeginsel. Het
schadebeginsel is ook gebaseerd op een non-perfectionistisch politiek beginsel. Dit
houdt in dat het schadebeginsel niet gebaseerd wordt op de morele waarde van
iemands handelen, maar op de vraag of iemands handelen schade toebrengt aan een
ander. Dus de overheid mag alleen dwang toepassen wanneer iemands handelen
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schade toebrengt aan een ander. Dit is onjuist volgens Raz. 13 Hoe het schadebeginsel
wel vormgegeven moet worden, wordt duidelijk in Raz’ theorie over tolerantie.

§3.3 Raz over tolerantie
Raz begint zijn artikel ‘Autonomy, Toleration, and the Harm Principle’ met de
mededeling dat hij geen definitie zal geven van de begrippen tolerantie en
persoonlijke autonomie aangezien deze al diep geworteld liggen in de liberale cultuur.
Zijn doel is om duidelijk te maken wat de grenzen zijn van op persoonlijke autonomie
gebaseerde tolerantie. Raz stelt echter wel dat autonomie geen zelfrealisatie inhoudt.
Toch staan de twee termen in verband met elkaar. Zelfrealisatie is slechts één van de
opties waaruit een autonoom persoon kan kiezen. Een persoon moet ook in staat
worden gesteld om zelfrealisatie te verwerpen. Iemand die gemanipuleerd is tot
zelfrealisatie kan volgens Raz niet gezien worden als een autonoom persoon. 14
Eerst behandelt Raz de verhouding tussen autonomie en moreel pluralisme.
Om een autonoom persoon te kunnen zijn, moet een persoon een adequaat spectrum
van keuzemogelijkheden tot zijn beschikking hebben. Wanneer een spectrum
adequaat is, legt Raz niet uit. Het opereert als een begrenzend principe. Een autonoom
persoon moet verschillende keuzes tot zijn beschikking hebben om al zijn
mogelijkheden te kunnen ontwikkelen of om zich te concentreren op slechts een deel
van zijn mogelijkheden. 15 Een persoon die niet vrij is zelf te beslissen, heeft geen
adequaat spectrum van keuzemogelijkheden.
Een geloof in autonomie houdt een geloof in moreel pluralisme in, volgens
Raz. Deze stelling werkt hij in twee fases uit. Een persoon moet kunnen kiezen uit
verschillende moreel geaccepteerde, maar onverenigbare vormen van leven. Een
keuze tussen goed en kwaad is niet voldoende. Het moet gaan om een keuze tussen
verschillende ‘goeden’. Om dit toe te lichten gebruikt Raz een extreem voorbeeld.
Een persoon mag zijn eigen beroep kiezen, maar wanneer hij een bepaald beroep
weigert, moet hij iemand vermoorden. Als eerste wordt hem het beroep van
elektricien aangeboden. Wil hij weigeren, dan moet hij iemand vermoorden. Wanneer
de persoon kiest geen moordenaar te zijn en dus elektricien wordt, is hij geen
13
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autonoom persoon. Hoewel hij een keuze heeft gemaakt, was dit geen vrije keuze. 16
Raz staat dus een gematigd pluralisme voor, omdat duidelijk onverdedigbare visies
buiten beschouwing mogen worden gelaten.
De keuze tussen verschillende onverenigbare vormen van leven is niet
voldoende. Moreel pluralisme stelt dat de verschillende vormen van leven allemaal
verschillende deugden met zich meedragen die individueel de moeite waard zijn om
na te streven. Zo kan iemand niet zowel een moeder zijn als een non. Beide
levensstijlen sluiten elkaar uit. Toch bevatten beide levensstijlen deugden die
individueel nastrevenswaardig zijn. 17 Er wordt geen waardeoordeel gegeven over de
verschillende deugden. Om een keuze te kunnen maken uit de verschillende
mogelijkheden wordt een persoon geleid door verschillende redenen. Een adequaat
spectrum van keuzemogelijkheden bestaat slechts wanneer aan verschillende keuzes
verschillende redenen om die te kiezen zijn gekoppeld. 18
Vervolgens bespreekt Raz de verhouding tussen moreel pluralisme en
tolerantie. Uit moreel pluralisme komt niet direct tolerantie voort. Een persoon is
tolerant wanneer hij het verlangen onderdrukt om een ander schade of pijn te
berokkenen. Het verlangen om ander gedrag af te keuren vloeit voort uit de gekozen
levensstijl en de daarbij behorende normen en waarden. Deze normen en waarden
kunnen haaks staan op de normen en waarden van andere levensstijlen en daarmee
een negatieve reactie oproepen. Het niet handelen naar aanleiding van een bepaalde
overtuiging ziet een tolerant persoon als waarde op zich en nastrevenswaardig. Veel
auteurs zijn van mening dat een persoon alleen het ‘verkeerde’ of het ‘slechte’ kan
tolereren. Volgens Raz klopt dit niet. Een persoon kan ook de beperkingen van de
keuzes van anderen tolereren. 19 Wanneer een persoon tolereert, kan hij zich ervan
bewust zijn dat het gaat om de beperkingen van andere waarden die kunnen volgen uit
het spectrum van keuzemogelijkheden. De keuze om als non te leven sluit
bijvoorbeeld de keuze om een moeder te zijn uit. Immers, het leven van een non
vereist een celibataire levensstijl. Het feit dat tolerantie voortkomt uit de beperkingen
van andere keuzes zorgt voor de link met moreel pluralisme. Opgemerkt dient nog te
worden dat slechts de waarneming van iemands beperkingen nog niet de situatie
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creëert waarin tolerantie noodzakelijk is. Er is slechts sprake van tolereren wanneer
een persoon het verlangen onderdrukt om een ander schade of pijn te berokkenen. 20
Tolerantie kan dus ook voorkomen met betrekking tot goede en waardevolle
keuzes. Het najagen van bepaalde waarden brengt vaak met zich mee dat andere
waarden worden afgewezen. Om dit fenomeen uit te leggen introduceert Raz de term
‘competitive moral pluralism’. 21 ‘Competitive moral pluralism’ erkent de geldigheid
van verschillende onverenigbare waarden, maar erkent ook (gegeven de menselijke
natuur) de intolerantie ten opzichte van andere waarden. Wanneer intolerantie
optreedt tegenover andere waarden, dan moet tolerantie in werking treden. Raz vat het
bovenstaande als volgt samen:

‘competitive moral pluralism of the kind which is required by respect for
autonomy generates conflicts between people pursuing valuable but
incompatible forms of life. Given the necessity to make those forms of life
available in order to secure autonomy there is a need to curb people’s
actions and their attitudes in those conflicts by principles of toleration. The
duty of toleration is an aspect of the duty of respect for autonomy.’ 22
Het is de taak van een ieder om elk persoon naar autonomie te leiden. Met het
voorbehoud dat je volgens Raz het paard wel naar het water mag brengen, maar het
niet mag dwingen om te drinken. 23 De verplichtingen die het brengen van
persoonlijke autonomie met zich meedragen, kunnen dus vergaande gevolgen hebben.
Hier kom ik later nog op terug.
Raz formuleert vervolgens twee begrenzingen aan het bereik van op
persoonlijke autonomie gebaseerde tolerantie. De eerste is dat persoonlijke autonomie
een spectrum van adequate keuzemogelijkheden vereist, maar dat dit niet betekent dat
elke keuze tot de mogelijkheden moet behoren. Een overheid kan zelfs een
keuzemogelijkheid wegnemen. Dit komt doordat er een continue ontwikkeling is in
economische, sociale en technische processen en die veranderingen brengen steeds
andere keuzes met zich mee. Wanneer een overheid een keuzemogelijkheid
wegneemt, moet dit geleidelijk gebeuren, zodat de personen die de desbetreffende
mogelijkheid hebben gekozen niet te veel worden getroffen. 24 Mocht dit niet
20
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gebeuren, dan bestaat de mogelijkheid dat de personen achterblijven met een
inadequaat spectrum van keuzemogelijkheden.
Ten tweede: de reikwijdte van tolerantie strekt zich niet uit tot het moreel
slechte of het verwerpelijke. Al eerder stelde Raz dat het om keuzes tussen
verschillende ‘goeden’ moet gaan. De afwezigheid van moreel verwerpelijke keuzes
zal slechts zeer zelden leiden tot beperking van een persoon zijn keuzemogelijkheden
op de manier dat het zijn persoonlijke autonomie aantast.

25

Autonomie is slechts

waardevol wanneer autonomie wordt gebruikt met betrekking tot moreel goede
keuzes.
Na de reikwijdte en grenzen van tolerantie te hebben vastgelegd, gaat Raz de
rechtvaardiging en reikwijdte van het schadebeginsel en tolerantie met elkaar
vergelijken. Hij gebruikt een wijder schadebeginsel dan Mill. Bij Raz houdt het
schadebeginsel een verbod op schade tegen iedereen (dus ook een persoon zelf) in. 26
Het gaat Raz om het samenbrengen van het schadebeginsel en persoonlijke
autonomie. Hij wil aantonen dat het schadebeginsel een beginsel van tolerantie is.
Schade moet niet in de strikte zin worden opgevat, zoals in het toebrengen van pijn.
Schade moet juist uitgelegd worden in een brede zin. Er is sprake van schade wanneer
een persoon in zijn keuzemogelijkheden wordt aangetast. Wanneer er schade is, dat
wil zeggen wanneer iemands keuzemogelijkheden worden aangetast en hij geen
adequaat spectrum meer tot zijn beschikking heeft, mag bijvoorbeeld de overheid
dwang toepassen. Het opleggen van onder meer gevangenisstraffen wordt op deze
manier gerechtvaardigd.
Door het schadebeginsel te baseren op persoonlijke autonomie, probeert Raz
twee belangrijke bezwaren tegen het traditionele schadebeginsel te vermijden. Ten
eerste, het traditionele schadebeginsel kan geen goede verklaring bieden voor de
rechtvaardiging van het heffen van belasting door de overheid. Het niet vrijwillig
afstaan van geld brengt immers schade toe aan een persoon. Zoals eerder opgemerkt
heeft de overheid echter tot haar taak om optimale condities te scheppen om mensen
te kunnen laten kiezen voor persoonlijke autonomie. Een overheid kan iemand hiertoe
niet dwingen, maar kan alleen de omstandigheden zo gunstig mogelijk maken. Een
overheid of een persoon die faalt in zijn taak om persoonlijke autonomie toegankelijk
te maken voor anderen, brengt deze andere personen schade toe. Op basis van deze
25
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verantwoordelijkheid mag de overheid goederen herverdelen. 27 Het heffen van
belasting en het daarvoor in plaats stellen van bijvoorbeeld gezondheidszorg en AOW
valt binnen de taken die de overheid heeft met betrekking tot de verplichtingen die
voortkomen uit persoonlijke autonomie. Het heffen van belasting stelt de overheid in
staat om adequate keuzemogelijkheden te creëren.
Ten tweede, het klassieke schadebeginsel baseert het gebruik van dwang op
een antiperfectionistisch politiek beginsel. Dit betekent dat het gebruik van dwang
niet afhankelijk is van de morele waarde van iemands handelen, maar slechts
afhankelijk is van de vraag of de handeling schade aan een ander toebrengt. Echter,
volgens Raz is het schadebeginsel gebaseerd op een perfectionistisch ideaal. 28
Persoonlijke autonomie is waardevol wanneer een persoon kan kiezen uit
verschillende ‘goeden’. Dit geeft de overheid de verplichting om ‘goede’
keuzemogelijkheden te creëren en de slechte te weren.

§ 3.4 Conclusie
Tolerantie is voor Raz het tolereren van verschillende levensstijlen en de daarbij
behorende waarden die voortkomen uit onverenigbare ‘goede’ levensstijlen. Voor Raz
is tolerantie noodzakelijk in een samenleving omdat het personen de mogelijkheid
biedt te kiezen uit verschillende ‘goede’ levensstijlen. Een persoon kan alleen
autonoom zijn wanneer er verschillende ‘goede’ keuzemogelijkheden zijn. Tolerantie
wordt begrensd door het schadebeginsel. Schade ontstaat door het beperken van
iemands adequate spectrum van keuzemogelijkheden. Hoe moet nu het probleem van
de intolerante fanatiekeling en van intolerante geloofsovertuigingen worden opgelost?
Met betrekking tot intolerante geloofsovertuigingen moet worden gekeken of iemands
adequate spectrum van keuzemogelijkheden wordt aangetast. Wanneer een persoon
vrijwillig toetreedt tot een geloofsovertuiging die als intolerant wordt beschouwd, en
daarbij nog steeds over de mogelijkheid beschikt om ook weer vrijwillig uit te treden
of naar een andere geloofsovertuiging over te stappen, is het adequate spectrum van
een persoon niet aangetast. Bovendien is moeilijk aan te tonen dat een intolerante
geloofsovertuiging het adequate spectrum van personen niet behorende tot die
geloofsovertuiging aantast. Dat zou grondig onderzocht moeten worden. Dit laatste
27
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geldt ook voor de casus van de intolerante fanatiekeling. In hoeverre tasten de
uitspraken
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keuzemogelijkheden aan? Op de vraag welke plaats de vrijheid van meningsuiting
heeft in de theorie van Raz, kom ik terug in hoofdstuk 6.
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4. Tolerantie en een moderne interpretatie van Spinoza

§ 4.1 Inleiding
Een van de eerste belangrijke denkers in het debat over tolerantie is Spinoza. Ook in
het hedendaagse tolerantiedebat wordt Spinoza’s werk vaak aangehaald, met name
door mensen die de vrijheid van meningsuiting willen beschermen. Om de relevantie
aan te tonen van Spinoza’s denken op het huidige debat wil ik in dit hoofdstuk een
moderne interpretatie van Spinoza’s werk beschrijven. Ik zal dit doen aan de hand van
het artikel ‘Spinoza’s Republican Argument for Toleration’ van Michael Rosenthal.
Eerst zal ik kort het leven en werk van Spinoza beschrijven.

§ 4.2 Spinoza
Benedictus de Spinoza werd in 1632 geboren in Amsterdam. Zijn ouders waren
Joods-Portugese vluchtelingen die Portugal waren ontvlucht vanwege het ingestelde
verbod op het Jodendom. In 1656 werd Spinoza verbannen uit de Joodse
gemeenschap van Amsterdam. De exacte reden hiervan blijft onduidelijk, maar het
had waarschijnlijk te maken met de erfenis van zijn vader en het faillissement van het
bedrijf. Hierbij zou Spinoza zich niet aan de Joodse, maar aan de Hollandse
wetgeving hebben gehouden. Tijdens zijn leven werkte Spinoza als lenzenslijper.
Hoewel de Republiek in de 17de eeuw een tolerant land was vergeleken met andere
Europese landen, was het nog wel gevaarlijk om er een afwijkend religieus standpunt
op na te houden. Veel van zijn werk is pas na zijn dood gepubliceerd, zo ook zijn
belangrijkste boek de Ethica.
Het hoofdonderwerp van de Ethica is ethiek, maar de meeste opschudding
volgde uit Spinoza’s uiteenzetting van de metafysica. Spinoza staat een monistische
metafysica voor. ‘Buiten God kan er geen substantie bestaan of worden gedacht’. 29
‘Alles wat God is, is in God, en niets kan zonder God bestaan of worden gedacht.’ 30
Het gaat Spinoza niet om een persoonlijke God, maar hij stelt God gelijk aan Natuur.
Er is geen sprake van een Goddelijke plan, maar de dingen zijn bepaald door de
29
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absolute natuur van God. Volgens Spinoza bestaat er maar één substantie. Deze
enkele substantie bestaat uit een oneindig aantal attributen. 31 De enig kenbare
attributen van de bestaande substantie voor mensen zijn denking en uitgebreidheid.
De afzonderlijke dingen zijn modi (veranderingen) van deze substantie, waarbij
ideeën voortkomen uit denking en objecten uit uitgebreidheid. De gelijkstelling van
God met Natuur week in de 17de eeuw zeer af van de gangbare ideeën van de
christelijke en joodse traditie.
Een ander belangrijk werk van Spinoza is de Tractatus Theologico-Politicus
(hierna TTP). De ondertitel van dit werk luidt: ‘bevattende een aantal uiteenzettingen,
waarin wordt aangetoond dat men de vrijheid van filosoferen niet alleen kan toestaan
met behoud van de vroomheid en van de vrede in de staat, maar dat men haar niet kan
opheffen zonder tevens de vrede in de staat en zelfs de vroomheid op te heffen’.
Achtereenvolgens toont Spinoza aan dat de Bijbel contradicties bevat en daarom
twijfelachtig is, vrijheid van filosofie het beste is voor burgers en de staat en
democratie de beste staatvorm is. In het laatste hoofdstuk zet hij uiteen waarom
mensen denken wat ze willen en zeggen wat ze denken. Wanneer Spinoza’s
tolerantiebegrip wordt aangehaald, wordt verwezen naar dit laatste hoofdstuk van de
TTP, hoewel Spinoza nooit het woord tolerantie noemt. Het gaat hem om de libertas
philosophandi, de vrijheid om te filosoferen, om - ongehinderd door welk dogma dan
ook - zelfstandig na te denken. Hieronder volgt kort een analyse van dit laatste
hoofdstuk.
Spinoza wil onderzoeken hoever de vrijheid van de enkeling strekt, zodanig
dat de stabiliteit van de staat behouden blijft. 32 Spinoza komt tot een drietal stellingen.
Ten eerste stelt hij dat het onmogelijk is voor de staat om effectief de vrijheid van
denken aan banden te leggen. Ten tweede stelt hij dat de vrijheid van denken
toegestaan kan worden zonder schade te berokkenen aan de staat. Ten derde stelt
Spinoza dat de staat zich primair moet richten op de controle van de daden en niet op
het aan banden leggen van het denken. Spinoza stelt dat de mens het natuurlijk
vermogen ‘potentia’, en daarmee het natuurlijk recht, heeft om te denken wat hij wil.
Aan deze gedachten zijn vaak handelingen verbonden. Deze handelingen kunnen de
soeverein en de staat schaden. De soeverein heeft er dus baat bij de handelingen van
zijn burgers te controleren. De burgers behouden het recht om vrij te spreken en te
31
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oordelen, mits zij de staat niet schaden. Het zich uitspreken over de staat of de
soeverein moet op redelijke wijze plaatsvinden. 33 Volgens Spinoza is het vreemd als
de burgers en de soeverein zich tegen elkaar keren. Zolang de burger handelt volgens
de besluiten van de soeverein, kan hij niet handelen in strijd met zijn eigen rede, want
hij heeft op aanraden van de rede zijn natuurlijk recht om te handelen naar zijn eigen
oordeel aan de soeverein afgestaan. 34 Ook de burger is gebaat bij een stabiele staat en
zal deze niet in gevaar brengen. De soeverein zal de vrijheid van denken niet aan
banden willen leggen, want volgens Spinoza zal onderdrukking van burgers alleen
maar leiden tot burgers die voor vrijheid willen sterven. 35 Hoewel de burgers dus een
deel van hun vrijheid afstaan aan de soeverein, namelijk hun vrijheid om te handelen
naar wat ze denken, is het onmogelijk om de burger zijn natuurlijk recht, het
vermogen om vrij te redeneren en te oordelen, aan een ander over te dragen of hiertoe
gedwongen te worden. 36

§ 4.3 Rosenthal over Spinoza
In het artikel ‘Spinoza’s Republican Argument for Toleration’ wil Rosenthal de
relevantie van Spinoza’s werk voor het hedendaagse tolerantiedebat aantonen.
Volgens Rosenthal wordt het tolerantiedebat gedomineerd door twee standpunten.
Aan de ene kant wordt gebruikgemaakt van principiële argumenten voor tolerantie.
Deze argumenten stellen dat een adequate rechtvaardiging voor tolerantie gebaseerd
moet worden op geldige morele principes. Zo stelt Rawls bijvoorbeeld dat tolerantie
in het licht moet worden gezien van procedurele rechtvaardigheid gebaseerd op een
principe van morele autonomie. Aan de andere kant wordt gebruikgemaakt van
prudentiële argumenten voor tolerantie. De prudentiële argumenten stellen dat
tolerantie noodzakelijk is vanuit het oogpunt van zelfbehoud. 37 Een voorbeeld hiervan
is dat de staat bepaalde (religieuze) ideeën moet tolereren om de stabiliteit in een land
te bewaren. In het huidige debat wordt Spinoza’s werk door beide kampen aangehaald
om hun standpunten te verdedigen. Volgens Rosenthal is voor beide argumentaties
bewijs te vinden in het werk van Spinoza, maar gaat men daarbij wel selectief te werk.
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Er is nog een derde manier om het werk van Spinoza te interpreteren. 38 Rosenthal
beschrijft deze derde interpretatie.
Om Spinoza’s tolerantiebegrip te begrijpen moet men zowel de TTP als de
‘Ethica’ bekijken. Spinoza’s argument voor tolerantie is volgens Rosenthal
opgebouwd uit drie stappen. Ten eerste moet de totstandkoming van intolerantie
bekeken worden. Intolerantie is een natuurlijk bijproduct van de menselijke natuur. In
Spinoza’s werk zijn twee oorzaken van intolerantie aan te wijzen. 39 De eerste oorzaak
is terug te vinden in de ‘Ethica’ en komt voort uit Spinoza’s analyse van ambitie.
Over ambitie zegt Spinoza: ‘het streven om iets al of niet te doen louter om de mensen
aangenaam te zijn, noemt men gunstbejag, vooral wanneer wij met zo veel moeite
proberen het volk te behagen, dat wij ten koste van onszelf of iemand anders bepaalde
dingen doen of nalaten’. 40 We proberen dingen te doen die ons tot blijdschap
stemmen. Als iemand iets doet wat anderen blij maakt beïnvloedt dit de handelende
persoon positief. Maar wanneer iemand iets doet wat anderen als negatief beschouwen
heeft dit een negatief effect op de handelende persoon. Omdat we streven naar een
positief effect proberen we het negatieve te verwijderen. Dit kunnen we doen door
onze waarden en handelingen aan te passen aan de opinie van anderen. Of we
proberen de handelingen en waarden van anderen aan te passen aan die van onszelf.
Dit laatste past beter bij de menselijke natuur. 41

‘Dit streven om te maken dat een ieder goedkeurt wat hijzelf liefheeft
of haat, is in werkelijkheid gunstbejag. Wij zien dus dat een ieder van
nature verlangt dat de overige mensen naar zijn inzicht leven.’ 42
Doordat een ieder wil dat anderen naar zijn inzicht leven, komen mensen in conflict
met elkaar en staan zij intolerant tegenover elkaars normen en waarden.
De tweede oorzaak van intolerantie is terug te vinden in de TTP. In de TTP is
Spinoza met name geïnteresseerd in religieuze intolerantie. Hij wil de lezer laten zien
hoe menselijke beperkingen kunnen leiden tot religie. Wanneer mensen succes
hebben, denken ze dat ze dit te danken hebben aan hun eigen kennis, maar zodra
mensen met tegenslagen worden geconfronteerd, dan worden mensen onzeker.
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Mensen in nood staan open voor allerlei soorten advies. Mensen die met tegenslagen
worden geconfronteerd zijn beïnvloedbaar om tot andere inzichten te worden bekeerd.
Leiders maken gebruik van het feit dat mensen op zoek zijn naar advies. Hiervoor
gebruiken deze leiders vaak religieuze/metafysische argumenten met als doel het
denkvermogen uit te schakelen. De ambitie van deze leiders, namelijk het verkrijgen
en behouden van een machtspositie, zorgt voor conflicten tussen verschillende
groepen. De leiders zijn intolerant ten opzichte van andere groepen, omdat deze
mogelijkerwijs een aantasting van hun macht kunnen voortbrengen. Dus niet alleen
individuele personen willen hun inzichten aan anderen opleggen, ook groepen streven
gunstbejag na. 43 De leiders kunnen politiek bedrijven door te stellen dat intolerantie
een eis van God is. Door gebruik te maken van religieuze argumenten kunnen de
leiders politiek bedrijven. Het bovenstaande heeft tot gevolg dat tolerantie als politiek
ideaal onmogelijk lijkt.
De tweede stap in het werk van Spinoza is het aanbieden van twee
maatregelen om intolerantie tegen te gaan. Eén maatregel is de ontwikkeling van
tolerantie als politieke waarde. De politieke remedie tegen intolerantie is niet
gebaseerd op het tegengaan van intolerantie, maar op de regulering van het probleem.
De politieke remedie bestaat uit twee elementen. Het eerste is negatief en laat zien wat
niet gedaan kan worden om intolerantie te reguleren. Zoals in de vorige paragraaf is
uitgelegd stelt Spinoza in de TTP dat geloof niet opgelegd kan worden. De mens bezit
namelijk het natuurlijk recht om vrij te redeneren en te oordelen. Een individu kan
meewerken en zijn geloof aanpassen aan dat van de soeverein of een andere autoriteit,
maar dit betekent niet dat een individu gedwongen kan worden zijn geloof te
veranderen door staatsautoriteit. 44 Wat een burger van binnen gelooft, kan anders zijn
dan het geloof dat hij naar buiten toe uitdraagt.
In toevoeging op het negatieve element formuleert Spinoza een positief
element gebaseerd op zijn theorie over de soeverein; wat kan er wel gedaan worden
om intolerantie te reguleren. Zoals eerder beschreven zijn mensen ambitieus, maar
ambitie kan alleen in groepsverband bevredigd worden. Ambitie houdt daarom
verband met het probleem van politieke stabiliteit. 45 Volgens Spinoza dragen
individuen hun rechten over aan de soeverein onder een bepaalde voorwaarde,
43
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namelijk dat volgens het individu zijn zelfbehoud beter gediend is met het opvolgen
van de bevelen van de soeverein dan met ongehoorzaamheid. De participatie van de
burger, d.w.z. de overdracht van zijn rechten aan de soeverein, is conditioneel voor
Spinoza’s theorie over soevereiniteit. Rosenthal noemt dit Spinoza’s republikeinse
staatstheorie. De aard van de autoriteit van de soeverein is dynamisch en constant
onderhevig aan de revaluatie van zijn burgers. Hoe meer burgers participeren, hoe
stabieler de staat zal zijn. 46
Wanneer meer burgers participeren in de staat des te meer zal de vrijheid van
deze staat toenemen. Volgens Spinoza is een stabiele staat minder vatbaar voor
krachten van buitenaf. Hoewel Spinoza in de TTP bepleit dat democratie de beste
staatsvorm is, omdat deze staatsvorm vereist dat zijn burgers participeren, kan elke
staatsvorm zijn burgers laten participeren en op die manier stabieler en vrijer worden.
De burgers hebben er belang bij dat een staat vrij is, want alleen in een vrije staat kan
een burger ook zelf vrij zijn. In een corrupte staat kan een burger niet handelen zoals
hij dat verlangt. 47
De soeverein heeft er belang bij dat zijn beleid tolerant is. De soeverein wil
immers een stabiele staat. Wanneer een soeverein bepaalde gedachtes of religies
onderdrukt, leidt dit tot ontevredenheid bij de burgers, want geloof kan niet opgelegd
worden. Ontevredenheid onder burgers leidt tot vermindering van de participatie van
de burgers en heeft een minder stabiele staat tot gevolg. Wanneer de soeverein zijn
macht wil behouden, dan moet hij zoveel mogelijk van zijn burgers betrekken. Dit
heeft tot consequentie dat een tolerant beleid beter is voor politieke stabiliteit en voor
de macht van de soeverein. 48
Dit betekent echter niet dat de soeverein zich van alle religieuze uitspraken en
handelingen moet onthouden. De soeverein kan geen invloed uitoefenen op de religie
van binnen, het geloof van de burgers zelf. Maar de soeverein kan wel invloed
uitoefenen op de handelingen volgend uit het geloof die direct invloed hebben op de
sociale praktijk. Doel is het behouden van een politieke stabiele staat.
De andere maatregel om intolerantie tegen te gaan is de ontwikkeling van
tolerantie als persoonlijke waarde. Tolerantie vanuit persoonlijke waarde wordt
gerechtvaardigd doordat alle mensen een bepaald ideaal van de menselijke natuur
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onderschrijven. Door het gebruik van de rede kunnen individuen achterhalen wat zij
met elkaar gemeen hebben en op basis daarvan kunnen zij elkaar steunen en voordeel
behalen. Onze verlangens en ambities zorgen ervoor dat individuen met elkaar in
conflict komen. Door gebruik van de rede blijft het in ieders voordeel om met elkaar
samen te werken. Het idee van een gedeelde natuur gebaseerd op de rede is Spinoza’s
rechtvaardiging voor tolerantie als persoonlijke waarde. 49
Het bovenstaande verklaart waarom individuen anderen moeten tolereren,
maar tolerantie kan ook gericht zijn op het individu zelf. Tolerantie is ook voor het
individu zelf noodzakelijk om het eigen ‘zijn’ te beschermen. De individuele geest
bestaat uit verschillende ideeën. Deze ideeën kunnen op verschillende manieren geuit
worden, maar staan wel in relatie tot elkaar. Net als een soeverein moet de geest
stabiliteit behouden tussen deze ideeën. Evenals de soeverein kan de geest een idee
niet dwingen tot een ander idee. Om een interne harmonie en stabiliteit te behouden
binnen de geest is tolerantie vereist. 50
Hoe staan tolerantie als persoonlijke waarde en als politieke waarde nu in
relatie tot elkaar? Ten eerste, hoe toleranter een staat is, hoe makkelijker het voor zijn
burgers is om tolerant te zijn. Tolerante burgers hoeven niet bang te zijn voor
onderdrukking en de staat kan proberen intolerante burgers om te vormen tot tolerante
burgers. Ten tweede, wanneer de staat gebaseerd is op participatie van zijn burgers zal
de staat toleranter worden naarmate meer burgers tolerant zijn. En wanneer ten derde
burgers tolerant zijn ten opzichte van zichzelf, dan zullen zij meer geneigd zijn zich
tolerant op te stellen naar anderen toe.

§ 4.4 Conclusie
Spinoza leefde in de 17de eeuw. Toch is zijn werk nog zeer relevant voor het
hedendaagse tolerantiedebat. Al in zijn tijd pleitte Spinoza voor de vrijheid van het
individu om zich te kunnen ontwikkelen zoals het zelf wil en voor de daarbij
behorende vrijheid van meningsuiting. De vrijheid van het individu om zichzelf te
ontwikkelen en de vrijheid van meningsuiting zijn heden ten dage twee van de
belangrijkste uitgangspunten van de westerse liberale samenleving. Rosenthal brengt
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in zijn herinterpretatie twee verschillende stromingen samen door tolerantie te
beschouwen als persoonlijke en politieke deugd. Deze twee deugden hebben een
wisselwerking op elkaar en versterken elkaar.
De mens is begiftigd met de rede en daarom is het niet te voorkomen dat
mensen bepaalde overtuigingen hebben, juiste of onjuiste. Het is onmogelijk voor de
staat of voor groeperingen om personen te beletten te denken wat zij denken. Wanneer
de soeverein wel probeert bepaalde overtuigingen te onderdrukken, kan dit de
veiligheid en stabiliteit van de staat in gevaar brengen. Onderdrukking roept onvrede
en verzet op en is contraproductief. Vrijheid van denken en spreken is noodzaak. De
grens ligt bij handelingen die de staat in gevaar brengen. Met betrekking tot de
intolerante fanatiekeling en intolerante geloofsovertuigingen betekent dit dat zij
mogen zeggen wat zij denken, maar dat zij niet altijd mogen handelen zoals zij willen.
In hoeverre dit afwijkt van de huidige Nederlandse wetgeving, bespreek ik in
hoofdstuk 6. De staat bepaalt wanneer een handeling de veiligheid of stabiliteit in
gevaar brengt. Om te voorkomen dat mensen verbitterd raken door bepaalde
uitspraken of zichzelf uitsluiten van het debat, kan de staat door bijvoorbeeld
referenda discussiebereidheid stimuleren. Een confrontatie met verschillende
overtuigingen en de bereidheid daarover na te denken en te discussiëren ontwikkelt
het zelfbegrip van personen en groepen en het begrijpen van de wereld.
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5. Tolerantie en de kritische theorie

§ 5.1 Inleiding
Rainer Forst is een Duitse filosoof en momenteel professor in politieke theorieën aan
de Johann Wolfgang Goethe Universiteit in Frankfurt. Hij promoveerde in 1993 bij
Jürgen Habermas. Net als Habermas wordt Forst geassocieerd met de Frankfurter
Schule en de kritische theorie. Aanhangers van de Frankfurter Schule kennen aan
sociale wetenschappen een maatschappijkritische functie toe. De kritische theorie is
gericht op de vervulling van drie taken. Ten eerste verschaffen de theorieën een
kritische interpretatie van maatschappelijke verschijnselen in een historisch
perspectief. In de tweede plaats anticiperen de theorieën op een toekomstige
verandering van de maatschappij. Ze wijzen op de verschillen van de daadwerkelijke
praktijken van de maatschappelijke instituties en de normen en waarden die de
instituties zeggen te representeren. Ten derde onderhouden de kritische theorieën een
duidelijke relatie met de praktijk. 51 In het werk van Forst zijn de drie taakstellingen
van de kritische theorie duidelijk terug te vinden. Zijn theorie over tolerantie moet een
coherente analyse zijn van verschillende praktijken die gemoeid zijn met tolereren uit
een lang en historisch debat. Forsts intentie is het reconstrueren van de normatieve
basis van de samenleving.

§ 5.2 Toleranz im Konflikt
In ‘Toleranz im Konflikt’ onderzoekt Forst in een omvangrijke historische en
systematische studie het concept van tolerantie. Hij onderscheidt daarbij vier
concepties van tolerantie, namelijk de ‘Erlaubnis-Konzeption’, de ‘KoexistenzKonzeption’, de ‘Respekt-Konzeption’ en de‘Wert-schätzungs-Konzeption’. Bij de
‘Erlaubnis-Konzeption’ vormt tolerantie een relatie tussen de autoriteit (of de
meerderheid) en de minderheidsgroepering. De autoriteit bepaalt op basis van welke
regels en normen de minderheidsgroepering wordt getolereerd. 52 Deze vorm van
tolerantie is nog terug te vinden in moderne democratieën waar de democratische
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meerderheid zijn wil oplegt aan de minderheid. Bij de ‘Koexistenz-Konzeption’ wordt
tolerantie toegepast tussen verschillende (sterke) groeperingen in de samenleving. Om
in een vredige samenleving te leven tolereren de groepen elkaars interesses en
praktijken. 53 Wederkerige belangen zijn de belangrijkste drijfveer om de ‘modus
vivendi’ te handhaven. Bij de ‘Respekt-Konzeption’ is tolerantie gebaseerd op
wederzijds respect. Een groepering in de samenleving kan niet het absolute recht op
de ‘waarheid’ claimen. Betrokken actoren accepteren elkaar op basis van gedeelde
normen. 54 Bij de ‘Wert-schätzungs-Konzeption’ wordt met tolerantie bedoeld dat
aanhangers van verschillende religies en geloven als politieke gelijken moeten worden
beschouwd zonder daarbij de eigen overtuiging teniet te doen. Deze conceptie gaat
iets verder dan de ‘Respekt-Konzeption’: er komt een element van achting bij. 55
De concepties kunnen tegelijkertijd in een samenleving werkzaam zijn. Ze
hoeven dus niet afzonderlijk voor te komen. Eerder kan gedacht worden aan het beeld
van een caleidoscoop. Elk ontwerp is tegelijkertijd aanwezig, alleen de verhoudingen
waarin ze aanwezig zijn, variëren. Voor een concept van tolerantie geeft Forst de
voorkeur aan de ‘Respekt-Konzeption’. In het volgende zal ik bespreken hoe Forst
zijn theorie over tolerantie beargumenteert.

§ 5.3 Forst over tolerantie
In het artikel ‘Tolerance as a Virtue of Justice’ beargumenteert Forst dat tolerantie
begrepen moet worden als een deugd van rechtvaardigheid. Hij wil bekijken hoe de
deugd van tolerantie gedefinieerd moet worden in de context van een pluralistische
samenleving die gekarakteriseerd wordt door ethische, religieuze en culturele
conflicten.
Forst begint met de uitleg van het concept van tolerantie, dat is opgebouwd uit
verschillende componenten. Ten eerste, de ‘objection component’. Het getolereerde
geloof of de getolereerde praktijk moet worden beschouwd als iets afkeurenswaardigs.
Als deze component zou ontbreken, dan is er geen sprake van tolerantie, maar van
onverschilligheid. Ten tweede, de ‘objection component’ moet gebalanceerd worden
door een ‘acceptance component’. Hoewel bepaalde ideeën of praktijken
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afkeurenswaardig zijn in de ogen van een bepaald persoon, zijn ze toch niet zo
afkeurenswaardig om ze te weren uit de samenleving. Er zijn positieve redenen om
bepaalde ideeën of praktijken toch toe te laten. De ‘acceptance component’ weegt dan
zwaarder dan de ‘objection component’. Ten derde moeten de grenzen van tolerantie
worden vastgesteld. 56 Dit noemt Forst de ‘rejection component’. Het punt waar de
grens van tolerantie getrokken kan worden ligt daar waar de redenen om een bepaalde
praktijk af te wijzen, sterker zijn dan de redenen om deze te accepteren. Ten slotte
merkt Forst op dat tolerantie alleen vrijwillig uitgeoefend kan worden. Mocht er wel
enige vorm van dwang zijn, dan kan men het geen tolerantie meer noemen, maar is er
sprake van iets ondergaan waarop geen invloed kan worden uitgeoefend. 57
Op basis van bovenstaande componenten komt Forst tot een drietal paradoxen
van tolerantie die parallel lopen aan de drie componenten. Ten eerste, de paradox van
de tolerante racist. Kunnen de intoleranten tolerant zijn? Deze paradox verhoudt zich
tot de ‘objection component’. Een racist die gelooft dat er ‘inferieure’ rassen zijn die
geen gelijk respect verdienen, moet volgens deze paradox zeer tolerant zijn wanneer
deze racist toch de personen van de ‘inferieure’ rassen respecteert. Wanneer de racist
de ‘inferieure’ rassen tolereert, kan hij als een deugdzaam persoon worden
beschouwd. Door de racist in bovenstaande situatie toch als tolerant persoon te
beschouwen, worden zijn bezwaren als geldig argument beschouwd. Dit is niet
wenselijk. Wanneer we tolerantie willen beschouwen als deugd, kunnen onredelijke
bezwaren of irrationele vooroordelen geen geldig argument vormen voor de
‘objection component’. Tolerantie moet zijn gebaseerd op een geaccepteerde ethische
basis. 58
Ten tweede is er de paradox van morele tolerantie. Zijn de toleranten
intolerant? Deze paradox verhoudt zich tot de ‘acceptance component’. Wanneer de
redenen voor het afkeuren en voor het aanvaarden van een overtuiging een moreel
karakter krijgen, bestaat de mogelijkheid dat datgene getolereerd moet worden dat
moreel onjuist is. Dit heeft tot gevolg dat de deugd van tolerantie inhoudt dat het
moreel goed is om immorele daden, zoals die van de racist, te tolereren. 59 Om dit
probleem te voorkomen moet er een onderscheid worden gemaakt in verschillende
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soorten morele redenen. Later in de tekst introduceert Forst naast morele redenen
daarom ook ethische waarden. Op dit onderscheid kom ik later in het hoofdstuk terug.
Ten derde, de paradox van het stellen van grenzen. Deze paradox refereert aan
het idee waarom het onjuist is niet te tolereren datgene wat verkeerd is. Deze
gedachtegang brengt echter een gevaar met zich mee. De definitie van wat intolerant
is wordt vaak eenzijdig opgesteld. Het stellen van de grens bij intolerantie is dan al
een intolerante en arbitraire handeling. Het resultaat is de arbitraire grens tussen ‘wij’
en ‘zij’. Deze laatste paradox laat zien dat de praktijk van tolerantie vaak voortkomt
uit machtspraktijken gericht op het disciplineren van minderheden. Tolerantie kan
slechts dan een deugd zijn wanneer de grens tot waar tolerantie mogelijk is, getrokken
wordt op een niet-arbritaire manier. 60
De bespreking van de componenten en paradoxen van tolerantie toont volgens
Forst aan dat tolerantie een normatief afhankelijk concept is. Tolerantie is zelf een te
leeg concept. Om invulling te geven aan de drie componenten en de drie paradoxen te
voorkomen is er een vrijstaande en normatieve basis nodig. Deze basis wil Forst
leggen door het concept van rechtvaardigheid. 61
De grootste uitdaging waar de theorie van tolerantie van Forst mee te maken
krijgt, is aan te tonen waarom een bepaalde overtuiging die wordt afgekeurd
(objection component) toch geaccepteerd (acceptance component) wordt. Om dit te
bereiken introduceert Forst een onderscheid tussen ethische waarden en morele
normen. Ethische waarden hebben betrekking op de vraag over de invulling van het
‘goede leven’. Morele normen hebben betrekking op ‘Het Goede’ en veronderstellen
een vorm van universele geldigheid. Onze afkeuring met betrekking tot bepaalde
overtuigingen komt voort uit onze ethische waarden over het goede leven. Maar
willen we volgens Forst tolerante personen zijn, dan moeten we inzien dat onze
ethische waarden niet gelijkgesteld mogen worden aan onze morele normen. Een
afkeuring op basis van onze ethische waarden houdt niet per definitie een afkeuring
op basis van onze morele normen in. Morele normen moeten volgens Forst namelijk
aan de criteria van wederkerigheid en algemeenheid voldoen.62
De normen die reguleren hoe bepaalde rechten en bronnen gedistribueerd
worden, worden gebaseerd op de criteria van wederkerigheid en algemeenheid. Het
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criterium van wederkerigheid brengt met zich mee dat A zichzelf niet een recht of een
bron kan toe-eigenen die hij B ontzegt. Het criterium van wederkerigheid
veronderstelt dat de subjecten elkaar respecteren als politieke en morele gelijken. Het
verdelen van de rechten en bronnen mag niet door één partij bepaald worden. Dit
laatste stelt ook het criterium van algemeenheid. Alle personen in de samenleving
moeten de geldende normen accepteren en niet alleen de grootste partijen.63 Dit
betekent dat burgers tolerant zijn wanneer zij de grenzen respecteren die getrokken
worden door de criteria van wederkerigheid en algemeenheid. Normatieve claims
door personen of groeperingen moeten toegestaan worden in samenleving wanneer zij
binnen de grenzen van wederkerigheid en algemeenheid vallen. 64 Dit brengt Forst tot
de conclusie dat tolerantie een deugd van rechtvaardigheid is. Tolerantie is niet slechts
een deugd van subjecten in een democratische rechtsstaat. Het is een deugd van
democratische burgers als ‘law-makers’. De deugd bestaat uit het zich onthouden van
het opleggen van eigen geloof aan een ander. Voor dit laatste het recht in te zetten
moet gezien worden als onrechtmatig machtsmisbruik.
De deugd van tolerantie als rechtvaardigheid overwint de drie paradoxen als
volgt. De ‘objection component’ vloeit voort uit het feit dat iets in strijd is met de
ethische waarden van een bepaald persoon. De ethische waarde mag niet gebaseerd
worden op een vooroordeel. De ‘acceptance component’ komt voort uit de morele
taak om alle morele normen die aan de twee criteria voldoen, hun basisrecht op
rechtvaardigheid toe te kennen. De grens van tolerantie wordt gesteld door de drempel
van wederkerigheid en algemeenheid. Het gebeurt op een open en discursieve
manier. 65 De grens van tolerantie wordt bereikt wanneer één partij van zijn standpunt
de algemene geldende norm wil maken. .
Naast het feit dat tolerantie gebaseerd moet worden op rechtvaardigheid,
brengt de deugd van tolerantie een eis tot redelijkheid met zich mee. De ethische
waarden om bepaalde claims af te wijzen of te accepteren mogen niet de overhand
krijgen. Dit vergt van de personen in de samenleving een milde vorm van
zelfrealisatie. Een tolerant persoon moet zich bewust zijn van het feit dat er
verschillende contexten van rechtvaardigingen voor claims mogelijk zijn.66 Vragen
over het goede leven of algemene normen kunnen verschillend worden beantwoord,
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afhankelijk van de context van rechtvaardiging. Door de deugd van tolerantie als een
deugd van rechtvaardigheid te beschouwen, erkent Forst dat personen of groeperingen
niet het recht op de absolute waarheid bezitten. Het geloven in een bepaalde waarheid
hoeft niet uit te sluiten dat anderen in een andere waarheid geloven. 67 De eis tot
redelijkheid bestaat dus uit epistemologische en normatieve elementen. Het
epistemologische element van de eis tot redelijkheid is gelegen in het feit dat er
verschillende antwoorden mogelijk zijn op de vraag wat waarheid is. Het normatieve
element van de eis tot redelijkheid is gelegen in het respecteren van elkaars contexten
tot rechtvaardiging. 68
Tolerantie moet volgens Forst ook gezien worden als een discursieve deugd. 69
De meeste vraagstukken, zoals abortus en euthanasie, vallen niet zomaar onder te
verdelen in de categorieën morele normen of ethische waarden. Om tot geldige
wetgeving op het vlak van abortus te komen, moeten de argumenten voor deze
wetgeving aan de criteria van wederkerigheid en algemeenheid voldoen. Dit houdt in
dat wanneer blijkt dat abortus voor een persoon afwijsbaar is op basis van één van de
twee criteria, bijvoorbeeld door de religie die iemand aanhangt, dan moet het
argument voor de wetgeving over abortus geherformuleerd worden of er moeten
andere argumenten worden aangedragen. Het bewust nadenken over de beste
redenatie voor bepaalde wetgeving of andere zaken maakt tolerantie tot discursieve
deugd. Er kunnen situaties voorkomen dat iemands ethische waarden te sterk
aanwezig zijn, waardoor hij bepaalde standpunten die wel aan de criteria van
wederkerigheid en algemeenheid voldoen, toch niet zal accepteren. Wanneer in dat
geval een persoon of groep toch besluit om te tolereren, dan komt dit niet voort uit
tolerantie gebaseerd op rechtvaardigheid, maar komt het eerder neer op een modus
vivendi tussen groepen om in harmonie samen te leven. 70 Deze vorm van tolerantie
valt onder het eerder beschreven ‘Koexistenz-Konzeption’.
In eerste instantie lijkt Forst’s idee van tolerantie niet ver af te staan van de
liberale ideeën over tolerantie zoals besproken in het hoofdstuk over Raz. Dit komt
doordat Forst de liberale terminologie gebruikt. Toch ziet Forst een belangrijk
probleem voortvloeien uit de liberale ideeën over tolerantie. De liberale ideeën over
tolerantie gaan uit van een specifiek ethisch idee, ze onderschrijven namelijk de
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ethische waarde dat alleen een autonoom gekozen goed leven nastrevenswaardig is.
Deze denkwijze kan in strijd zijn met de criteria van wederkerigheid en algemeenheid,
want niet alle personen in de samenleving onderschrijven de gedachte dat alleen het
leven dat autonome keuzemogelijkheden realiseert, nagestreefd dient te worden. Ook
liberalen mogen niet het absolute recht op de waarheid claimen. Een persoon kan
vinden dat er meerdere vormen van het goede leven zijn, die bijvoorbeeld ook via
religie opgelegd kunnen worden. 71 Zolang deze redenering voldoet aan de twee
criteria, moet ze volgens Forst getolereerd worden in de samenleving.

§ 5.4 Conclusie
Tolerantie kan voor Forst een leidraad vormen in een samenleving die
gekarakteriseerd wordt door ethische, religieuze en culturele conflicten. Tolerantie
houdt in dat we bepaalde overtuigingen persoonlijk mogen afkeuren, maar dat ze in
het algemeen in de samenleving wel geaccepteerd dienen te worden. Een persoon is
tolerant wanneer hij bepaalde overtuigingen afkeurt, maar deze op basis van morele
overwegingen die voldoen aan de criteria van wederkerigheid en algemeenheid toch
accepteert. Wanneer een overtuiging niet voldoet aan de twee criteria, hoeft deze niet
geaccepteerd te worden, intolerantie is dan toegestaan. Met betrekking tot de
uitspraken van Wilders zou Forst op basis van het bovenstaande tot de conclusie
komen dat zijn uitspraken niet getolereerd zouden moeten worden. Degene die
iemand anders’ basisrecht tot rechtvaardiging van zijn normatieve claims die voldoen
aan de eis van wederkerigheid en algemeenheid, ontkent, kan zelf niet een beroep
doen op tolerantie. Deze conclusie levert echter problemen op met het recht op de
vrijheid van meningsuiting, met name dat van politici. Om dit probleem op te lossen
stelt Forst in de tekst ‘Limits of Toleration’ een pragmatische oplossing voor. In het
volgende hoofdstuk ga ik hier nader op in.
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6. Tolerantie: een discussie

§ 6.1 Inleiding
Tolerantie is in westerse liberale samenlevingen een belangrijk onderwerp in het
openbare debat. Zo werd in Putten een poster van een cabaretier ‘gekuist’ om
christenen niet te beledigen, wordt er al jaren een discussie gevoerd of christelijke
scholen een hoofddoekje mogen verbieden, veroordeelde Imam El-Moumni
homoseksualiteit en recentelijk hield het verbod op ritueel slachten de gemoederen
bezig. In al deze zaken stond tolerantie tegenover de uitoefening van andere
basisrechten, zoals de vrijheid van godsdienst en de vrijheid van meningsuiting.
Tolerantie functioneert dus in een samenleving waarin ook andere waarden en rechten
een belangrijke rol spelen. Dat tolerantie in onbeperkte vorm zou kunnen gelden, is
een veelvoorkomend misverstand. Tolerantie is geen absoluut recht en kan ten gunste
van andere waarden of rechten ingeperkt worden. Problemen ontstaan wanneer geëist
wordt dat tolerantie een van de meest hooggeschatte waarden zou moeten zijn in de
samenleving. In de zaak rondom Wilders zagen we dat de ‘linkse elite’ zich hierop
beriep. Intolerantie wordt als dreiging opgevat voor het voortbestaan van de
samenleving. Niet alleen de ‘linkse elite’ beriep zich in deze zaak op intolerantie,
maar ook Wilders zelf waarschuwde voor de intolerantie van de islam. Hoe moeten
we omgaan met deze verschillende vormen van tolerantie, de intolerante fanatiekeling
en intolerante geloofsovertuigingen?
In dit hoofdstuk en de conclusie wil ik de volgende vragen aan de orde stellen:
waarom is tolerantie belangrijk in een moderne democratische samenleving, welke
theorie over tolerantie is het meest geschikt, wat zijn de grenzen van tolerantie en in
hoeverre moeten de intolerante fanatiekeling en intolerante geloofsovertuigingen
getolereerd worden? Ten slotte zal ik nog bespreken waarom het door mij gekozen
tolerantiebegrip beter werkt voor een beperking van de vrijheid van meningsuiting
dan de artikelen 137c en 137d Wetboek van Strafrecht.

34

§ 6.2 Raz
In het werk van Raz staat de perfectionistische rol van de staat centraal. Respect voor
de autonomie van individuen hoeft niet te resulteren in een overheid die zich onthoudt
van een conceptie over het goede leven. Het is de taak van de overheid om
persoonlijke autonomie toegankelijk te maken voor al zijn burgers. Personen moeten
kunnen kiezen uit verschillende concepties van het goede leven. Welke concepties dit
kunnen zijn wordt onder meer bepaald door de overheid en is afhankelijk van
economische, sociale en technische ontwikkelingen. De aanwezigheid van een
adequaat spectrum van ‘goede’ keuzemogelijkheden is hierbij vereist.
Tolerantie speelt in de theorie van Raz een essentiële rol. Gesteld kan worden
dat een beginsel van persoonlijke autonomie uit zichzelf een beginsel van tolerantie
genereert. Immers, om een autonoom leven te kunnen leiden moeten personen kunnen
kiezen uit een adequaat spectrum van keuzemogelijkheden. De keuze voor een
bepaalde mogelijkheid brengt vaak een intolerantie tegenover de andere
keuzemogelijkheden met zich mee. Wanneer intolerantie optreedt, is tolerantie
noodzakelijk om het adequate spectrum van keuzemogelijkheden in stand te houden
en persoonlijke autonomie te waarborgen. De grens van tolerantie ligt bij het
schadebeginsel. Dwang of intolerantie is toegestaan wanneer een persoon schade
toebrengt aan het adequate spectrum van keuzemogelijkheden van anderen of die van
zijn toekomstige zelf. De vraag is of Raz’ theorie voldoende aansluit bij problemen in
een moderne samenleving.
Naar mijn mening kan Raz’ schadebeginsel niet adequaat genoeg grenzen
stellen aan tolerantie. Er is in de samenleving behoefte aan de mogelijkheid tot het
stellen van grenzen aan tolerantie. Volgens Raz strekt de reikwijdte van tolerantie zich
niet uit tot het moreel verwerpelijke en het moreel slechte. Persoonlijke autonomie is
slechts waardevol wanneer het wordt uitgeoefend met betrekking tot moreel goed
handelen. Maar wanneer een persoon moreel verwerpelijk handelt, mag volgens Raz
toch niet altijd het schadebeginsel worden toegepast. Raz legt deze argumentatie uit
als volgt:

‘And yet the harm principle is defensible in light of the principle of
autonomy for one simple reason. The means used, coercive
interferences, violate the autonomy of their victim. The coercion of
criminal penalties is a global and indiscriminate invasion of autonomy.
Imprisoning a person prevents him from almost all autonomous
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pursuits. Other forms of coercion may be less severe, but they all
invade autonomy, and they all, at least in this world, do it in a fairly
indiscriminate way. That is, there is no practical way of ensuring that
the coercion will restrict the victims’ choice of repugnant options but
will not interfere with their other options.’72
Uit het bovenstaande citaat volgt de conclusie dat hoewel autonomie en tolerantie
alleen waardevol zijn ten opzichte van moreel goede handelingen, moreel
verwerpelijke handelingen toch niet altijd beperkt mogen worden door het
schadebeginsel. Want het schadebeginsel kan dan te veel inbreuk maken op de
autonomie en eventueel op het adequate spectrum van keuzemogelijkheden van een
persoon. Beperking is alleen toegestaan wanneer de handelingen een grotere schade
aan het adequate spectrum van keuzemogelijkheden van anderen toebrengen dan de
schade die voorkomt uit de beperking van de autonomie van de handelende persoon.
Dit heeft tot gevolg dat wanneer iemand een moreel slechte handeling verricht, maar
die wel het adequate spectrum van keuzemogelijkheden van anderen in stand houdt,
deze handeling niet beperkt mag worden. Deze conclusie is naar mijn mening niet
wenselijk. De uitwerking van Raz’ schadebeginsel brengt problemen voor de
strafbaarstelling van bepaald gedrag met zich mee. Diefstal is bijvoorbeeld een moreel
verwerpelijke handeling en in de Nederlandse samenleving vinden wij dat diefstal
altijd bestraft moet worden. Stel dat iemand een flesje jus d’orange heeft gestolen bij
een Albert Heijn-winkel. Het bestraffen van de dief door middel van oplegging van
bijvoorbeeld een taakstraf, levert een grotere inbreuk op de autonomie en zijn
eventuele goede morele handelingen op dan op het adequate keuzespectrum van
Albert Heijn. Het valt zelfs te betwijfelen of het stelen van een flesje jus d’orange
überhaupt gevolgen heeft voor het keuzespectrum van Albert Heijn. Het is niet
wenselijk om alleen grenzen te stellen aan moreel verwerpelijk gedrag wanneer het
handelen het adequate spectrum van keuzemogelijkheden aantast.
Een ander probleem met de theorie van Raz is dat hij geen grenzen stelt aan de
vrijheid van meningsuiting. Dit betekent dat volgens Raz ook ‘bad speech’ en
‘attacking speech’ moet worden toegestaan in de samenleving. Hij verantwoordt deze
stelling als volgt:
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‘An important case for the importance of freedom of expression arises
out of the fact that public portrayal and expression of forms of life
validate the styles of life portrayed, and that censoring expression
normally expresses authoritive condemnation not merely of the views or
opinions censored but of the whole style of life which they are part’. 73
Met betrekking tot ‘bad speech’, onjuiste of beledigende meningen, stelt Raz dat de
‘bad speech’ vaak onderdeel kan uitmaken van verschillende concepties van het goede
leven. Het is volgens hem vaak niet mogelijk om de ‘bad speech’ te scheiden van de
rest van de gekozen levensstijl. Door de ‘bad speech’ te censureren, wordt de gehele
levensstijl afgekeurd. 74 Er is echter wel een grens. ‘Bad speech’ mag beperkt worden
wanneer het onderdeel uitmaakt van een moreel verwerpelijke levensstijl.
Een definitie van wat een moreel goede levensstijl is en wat een moreel slechte
levensstijl is, wil Raz niet geven. Deze taak legt hij liever neer bij een ethicus. Hij
stelt wel dat een moreel goede levensstijl niet hoeft in te houden dat iemand er een
perfect voorbeeldige levensstijl op nahoudt. Ook niet volmaakte levensstijlen kunnen
nastrevenswaardig zijn. Als voorbeeld van een evident slechte levensstijl noemt Raz
het nazisme. 75
Naast ‘bad speech’ moet ook ‘attacking speech’ worden toegestaan in de
samenleving. Als voorbeeld voor dit argument haalt Raz de affaire rondom de
schrijver Salman Rushdie aan. De moslimgemeenschap vond dat Rushdie zich in zijn
boek schuldig maakte aan godslastering. Ze riepen op tot een verbod van het boek. Er
zijn volgens Raz twee argumenten waarom ‘attacking speech’ toch getolereerd moet
worden. Ten eerste is het censureren of criminaliseren van bepaalde meningen een
handeling van een autoritaire staat. In liberale samenlevingen moet men vrij kunnen
zijn om alles te zeggen wat men wil. Dit is het verschil met niet-liberale
samenlevingen. In niet-liberale samenlevingen mogen mensen, volgens Raz, alleen
een mening uitspreken die goedgekeurd is door of in overeenstemming is met die van
de staat. 76 Ten tweede is kritiek op rivaliserende concepties van het goede leven
impliciet onderdeel van het kunnen kiezen uit verschillende concepties van het goede
leven. 77 Zoals in hoofdstuk 3 is besproken, kan een keuze voor een bepaalde
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levensstijl of overtuiging een andere levensstijl uitsluiten. Om toch een adequaat
spectrum van keuzemogelijkheden te behouden is het belangrijk dat al die
rivaliserende levensstijlen worden getolereerd. De vrijheid van meningsuiting die
voortkomt uit een moreel goede levensstijl mag daarom niet worden beperkt, ook al is
deze mening vijandig. Raz ziet het christendom en de islam als twee rivaliserende
moreel goede levensstijlen. Een persoon kan iemand anders zijn levensstijl tolereren,
maar dit hoeft niet zonder beperking te zijn. Wanneer iemand bijvoorbeeld voor het
christendom heeft gekozen, kan dit een afkeuring of vijandigheid met zich
meebrengen ten opzichte van bepaalde praktijken of overtuigingen van de islam.
Wanneer de christen beperkt zou worden in de uiting van zijn afkeuring, wordt hij
beperkt in de uitoefening van zijn gekozen levensstijl. Deze beperking is dus niet
wenselijk volgens Raz. Het tolerantiebegrip in het werk van Raz pretendeert niet te
bewerkstelligen dat er geen conflicten meer zijn in de samenleving. Conflicten zullen
er altijd zijn.
De theorie van Raz gaat veel verder dan de Nederlandse wetgeving. Meningen
die een uitdrukking zijn van een moreel goede levensstijl moeten getolereerd worden
in de samenleving. Pas wanneer een mening voortkomt uit een moreel slechte
levensstijl, mag deze beperkt worden. Naar mijn mening trekt Raz de grenzen van wat
getolereerd dient te worden in de samenleving te ruim. Hij houdt geen rekening met
het feit dat ook meningen die voortkomen uit moreel goede levensstijlen een
beperking op kunnen leveren van het adequate spectrum van keuzemogelijkheden van
anderen. Juist het aanbieden van een adequaat spectrum van keuzemogelijkheden is
een vereiste in de theorie van Raz om een autonoom leven te kunnen leiden. Wanneer
bijvoorbeeld de meerderheid van de bevolking het christendom aanhangt en deze
meerderheid steeds door meningen uitdrukking geeft aan hun afkeuring en
vijandigheid ten opzichte van niet-gelovigen en aanhangers van andere geloven, dan
kan dit tot gevolg hebben dat de minderheid zich minder vrij voelt om een
rivaliserende moreel goede levensstijl te kiezen. Dit levert een beperking van het
adequate spectrum van keuzemogelijkheden op en daarmee ook van de persoonlijke
autonomie van andersgezinden.
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§ 6.3 Rosenthal vs. Forst
Aan de hand van het werk van Spinoza kan men tolerantie zien als persoonlijke deugd
én als politieke deugd. Tolerantie als politieke deugd kan de stabiliteit van de staat
bewaren, maar kan intolerantie slechts reguleren. Tolerantie als persoonlijke deugd
kan intolerantie daadwerkelijk tegengaan. Op basis van de menselijke rede kunnen
individuen achterhalen wat zij met elkaar gemeen hebben en kunnen ze inzien dat
samenwerking voordelen op kan leveren. Volgens Rosenthal versterken beide elkaar.
Namelijk, hoe toleranter een staat is, des te makkelijker het voor zijn burgers is om
tolerant te zijn. Tolerante burgers hoeven niet bang te zijn voor onderdrukking en de
staat kan proberen intolerante burgers om te vormen tot tolerante burgers. Wanneer de
staat gebaseerd is op participatie van zijn burgers, zal de staat toleranter worden
naarmate meer burgers tolerant zijn. Wanneer burgers tolerant zijn ten opzichte van
zichzelf, dan zullen zij meer geneigd zijn zich tolerant op te stellen naar anderen toe.
Met betrekking tot intolerante personen of groeperingen geldt dat de handelingen
moeten worden bestreden, maar dat woord en geschrift een plaats moeten krijgen in
het publieke debat. Wanneer bepaalde uitspraken buiten het debat worden geplaatst,
kan er ontevredenheid ontstaan onder de burgers. Dit kan leiden tot politieke
instabiliteit en een intolerantie ten opzichte van elkaar. Politieke onstabiliteit en/of
intolerantie is onwenselijk omdat dit de vrijheid van de staat en daarmee ook van zijn
burgers aantast. Wilders moet dus de ruimte krijgen voor zijn uitspraken. Alleen als
deze uitspraken uitmonden in handelingen, dan moeten de handelingen verboden
worden.
Forst baseert tolerantie op een normatief concept, namelijk rechtvaardigheid.
Om de verschillende paradoxen van tolerantie te voorkomen, formuleert Forst drie
componenten van tolerantie, namelijk de ‘objection’, ‘acceptance’ en ‘rejection’
componenten. Centraal in zijn analyse staat het verschil tussen ethische waarden en
morele normen. Aan de hand van dit onderscheid kan Forst uitleggen waarom
personen bepaalde praktijken en religies op basis van hun ethische waarden afwijzen,
maar op grond van morele normen toch accepteren. De grens van de acceptatie van de
praktijken en religies ligt daar waar het moreel niet meer gerechtvaardigd is om ze te
accepteren. De criteria om vast te stellen of iets de grens van tolerantie overschrijdt,
zijn de principes van wederkerigheid en algemeenheid. Volgens deze criteria hoeven
de uitspraken van Wilders niet getolereerd te worden, omdat deze uitspraken het
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basisrecht van rechtvaardiging van de andere groep niet respecteert. Maar het
beperken van het recht op de vrijheid van meningsuiting van een politicus is volgens
Forst niet effectief. Het kan soms pragmatischer zijn om de intolerante te tolereren.
Beide theorieën stellen verschillende grenzen aan tolerantie en komen dus tot
een verschillende conclusie met betrekking tot de vraag in hoeverre de intolerante
fanatiekeling of intolerante geloofsovertuigingen getolereerd moeten worden. Aan
welke moeten we nu de voorkeur geven?
Beide auteurs bespreken tolerantie als deugd. In het werk van Rosenthal
bestaat tolerantie als politieke deugd en als persoonlijke deugd. Beide versterken
elkaar en zijn noodzakelijk in een samenleving. Naar mijn mening is de kracht van de
theorie van Rosenthal juist dat hij deze twee deugden combineert. In het werk van
Forst wordt tolerantie vooral als persoonlijke deugd gedefinieerd, hoewel hij dit niet
expliciet stelt. Volgens Forst houdt het hebben van een tolerant karakter een
overwinning in op jezelf: een persoon die niet bang is voor discussie of confrontatie
over zijn eigen conceptie van het goede leven. Daarnaast overwint een tolerant
persoon het verlangen om zijn conceptie van het goede leven op te leggen aan anderen
in het belang van het respecteren van anderen. Naar mijn mening krijgt tolerantie
binnen het werk van Forst een te beperkt karakter en kunnen er geen duidelijk grenzen
worden gesteld aan tolerantie. Er is te weinig aandacht voor de vraag hoe politieke
vraagstukken of andere conflicten moeten worden opgelost.
In het artikel ‘Limits of Toleration’ probeert Forst bovenstaand probleem te
ondervangen door een pragmatische oplossing aan te dragen. In dit artikel stelt hij dat
de grens van tolerantie daar ligt, waar intolerantie begint. Tolerantie kan alleen
gebruikt

worden

met

betrekking

tot

anderen

die

tolerant

zijn:

het

wederkerigheidsprincipe. Een persoon of een groep moet als intolerant worden
beschouwd wanneer hij zijn inzichten wil opleggen als de algemene norm, terwijl
deze inzichten niet aan de criteria van wederkerigheid en algemeenheid voldoen.78 Dit
treedt bijvoorbeeld op wanneer een religieuze groepering zijn visie op de waarheid als
algemene norm voor de samenleving wil laten gelden. Een voorbeeld hiervan is
wanneer de overheid een wet maakt die bepaalt dat er in elk klaslokaal een kruisbeeld
moet komen te hangen. Deze wet schendt de twee criteria. Dit betekent dat in de
theorie van Forst de grens van tolerantie snel is bereikt. Geen tolerantie voor de
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intolerante. Dit zou tot gevolg hebben dat veel uitspraken van groeperingen, maar ook
van veel personen zoals politici, niet getolereerd hoeven te worden. Dit zou een
onwenselijke situatie tot gevolg hebben. Het zou leiden tot een samenleving waar men
niet vrij is om een afwijkende mening te hebben. Forst erkent dit probleem en lost het
als volgt op.
Uitspraken van een radicale rechtse politicus hoeven op basis van de criteria
van wederkerigheid en algemeenheid niet getolereerd te worden. Een politicus die
anderen niet respecteert, hoeft ook zelf niet getolereerd te worden. 79 Maar dit kan tot
gevolg hebben dat andere grondwettelijke rechten in gevaar worden gebracht, zoals de
vrijheid van geloof en de vrijheid van meningsuiting. Moet dan toch de grens van
tolerantie verdedigd worden door bijvoorbeeld de grondwettelijke rechten te beperken
via het strafrecht? Volgens Forst moeten we ons, voordat er staatsrechtelijk wordt
ingegrepen, altijd afvragen of zulke drastische beperkingen wel noodzakelijk zijn. Het
kan soms effectiever blijken om niet in te grijpen, omdat bepaalde maatregelen niet
altijd de effecten hebben die ermee bedoeld waren. Er kunnen negatieve
neveneffecten optreden. Het kan zelfs effectiever blijken om een groep of een persoon
te tolereren, terwijl eigenlijk intolerantie geboden was. Uit pragmatische
overwegingen moeten de intoleranten soms toch getolereerd worden. Er moet echter
wel een ‘zerotolerancebeleid’ gevoerd worden met betrekking tot gewelddadige
handelingen.
De grenzen van tolerantie zijn binnen de theorie van Forst snel bereikt. Geen
enkele vorm van intolerantie heeft een plaats in de samenleving. Op basis van
pragmatische overwegingen mogen ze soms echter wel worden toelaten. Welke
pragmatische overwegingen moeten dit dan zijn? Werkt de oplossing van Forst niet
juist arbitrariteit en ongelijkheid in de hand? De overheid zal moeten bepalen of er
staatsrechtelijk moet worden ingegrepen en of het resultaat effect zal hebben. Zal een
westerse, liberale overheid niet sneller intolerantie voortkomend uit christelijke
waarden sneller toelaten dan van andere ‘vreemde’ culturen? Brengt dit alles niet het
gevaar met zich mee dat de pragmatische overwegingen de overwegingen van de
meerderheid zijn? Pragmatische overwegingen hoeven niet te voldoen aan de criteria
van wederkerigheid en algemeenheid, en zijn niet tot stand gekomen op basis van
overeenstemming binnen een democratische samenleving. Dit kan leiden tot de
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‘Erlaubnis-Konzeption’ van tolerantie, waar de autoriteit bepaalt op basis van welke
regels en normen de minderheidsgroepering wordt getolereerd. Forsts respecttolerantie moet dit juist tegengaan. In de theorie van Forst ontbreekt een politiek
aspect. Het is niet voldoende om conflicten op te lossen met een beroep op
pragmatisme en efficiëntie.
Daarnaast stelt de theorie van Forst aan een tolerant persoon zeer veel eisen,
waaraan het nagenoeg onmogelijk lijkt te voldoen. Forst verwacht van personen en
groeperingen dat, hoewel ze bepaald gedrag op basis van ethische waarden afkeuren,
zij toch op basis van zelfanalyse en zelfkritiek tot acceptatie van bepaalde morele
normen kunnen komen. Ook al zou de samenleving geheel bestaan uit zelfkritische
personen, dan is dit nog geen garantie dat er geen conflicten zullen ontstaan.
Een ander argument voor de benadering van Rosenthal is dat de theorie van
Forst naar mijn mening voorbij tolerantie gaat en tolerantie zelfs opheft. Forsts theorie
kan worden uitgelegd als respect-tolerantie waarbij een meer veeleisende houding van
de subjecten wordt verwacht. 80 Het wederkerigheidsprincipe in Forsts theorie brengt
met zich mee dat subjecten elkaar als politiek en moreel gelijken respecteren. Dit in
tegenstelling tot Rosenthals minimalistische benadering, waarbij alleen wordt vereist
dat het afgekeurde object of mening vrijwillig wordt verdragen. Duidelijk is dat het
vrijwillig verdragen van andere overtuigingen iets anders is dan deze respecteren.
Wanneer een theorie van respect-tolerantie het uitgangspunt is in de samenleving, dan
mogen vreemde of hinderlijke geloofspraktijken of meningen niet afgekeurd worden,
maar moeten ze juist gerespecteerd worden. Door andere overtuigingen te respecteren
vervalt het afkeurenswaardige van de overtuiging en daarmee dus ook ‘the objection
component’: één van de drie componenten noodzakelijk voor tolerantie in de theorie
van Forst. Wanneer we andere overtuigingen gaan respecteren, dan is er geen
noodzaak meer tot tolerantie, want tolerantie was slechts het verdragen van andere
overtuigingen. Tolerantie en de noodzaak om grenzen te stellen aan tolerantie wordt
hierdoor tenietgedaan. Maar dat een ieder elkaars overtuiging zal respecteren, is
slechts een utopische gedachte.
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§ 6.4 Vrijheid van meningsuiting vs. artikelen 137c en 137d
Mijn voorkeur wat betreft een definitie van tolerantie gaat uit naar die van Rosenthal.
De grens van wat we moeten tolereren ligt daar waar uitspraken en meningen
overgaan in gewelddadige handelingen of handelingen die de staatsveiligheid in
gevaar brengen. Uitspraken die direct oproepen tot geweld moeten verboden worden.
Dit betekent dat Rosenthal meer ruimte biedt aan de vrijheid van meningsuiting dan
de Nederlandse wetgeving in de artikelen 137c en 137d van het Wetboek van
Strafrecht. De artikelen 137c en 137d bepalen dat degene die ‘zich opzettelijk
beledigend uitlaat’ of ‘aanzet tot haat tegen of discriminatie van mensen of
gewelddadig optreden tegen persoon’ gestraft dienen te worden. De Nederlandse
wetgeving maakt beledigen van groepen of het aanzetten tot haat tegen mensen op
basis van hun geloof, ras of levensovertuiging strafbaar. Voorwaarde is wel dat de
beledigingen of aanzetten tot haat in het openbaar en opzettelijk gebeuren. Daarnaast
is het hebben van kritiek niet voldoende om tot een strafbaar feit te komen. Het moet
gaan om de aantasting van eigenwaarde of het in diskrediet brengen van groepen of
personen. Binnen de theorie van Rosenthal hoeven uitspraken van voorgaande
strekking niet strafbaar te zijn. Naar mijn mening sluit de theorie van Rosenthal beter
aan bij de Nederlandse samenleving dan de huidige wetgeving. In het volgende zal ik
uiteenzetten waarom ik tot deze conclusie kom.
De artikelen 137c en 137d zijn in de jaren 30 van de twintigste eeuw tot stand
gekomen teneinde ‘strafrechtelijk optreden mogelijk te maken tegen antisemitische
uitlatingen van nationaal-socialistische en fascistische zijde, alsmede tegen bepaalde
vormen van antigodsdienstige propaganda.’ 81 In 1970 zijn de artikelen aangepast om
ze in overeenstemming te brengen met het internationaal recht, met name het verdrag
tot bestrijding van rassendiscriminatie.
De artikelen 137c en 137d zijn zeer ruim opgesteld. Wanneer we de artikelen
streng zouden toepassen horen veel uitspraken een overtreding op te leveren. Politieke
uitspraken bevatten vaak veel retoriek en zijn er soms op gericht om andere politieke
groeperingen en ideeën in diskrediet te brengen of zijn soms zelfs misleidend om
maar zo veel mogelijk stemgerechtigden voor zich te winnen. Deze uitspraken kunnen
kwetsend of schadelijk zijn voor personen in de samenleving. Toch worden bijna alle
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uitspraken getolereerd omdat ze onderdeel zijn van het politieke debat. De
Nederlandse jurisprudentie volgt de algemene lijn dat politici een groter recht op de
vrijheid van meningsuiting is toegestaan omdat hun uitspraken in de context van het
maatschappelijke en politieke debat moeten worden begrepen. Een recente uitspraak
van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens breekt echter met de traditie dat
politici een grotere vrijheid van meningsuiting hebben. 82 In de zaak Le Pen besloot
het Hof dat de veroordeling van de politicus Le Pen met betrekking tot belediging en
aanzetten tot haat tegen de mensen van de moslimgemeenschap rechtmatig was. Het
Hof heeft de deur op een kier gezet om ook politici voor hun uitspraken te gaan
vervolgen. Wat voor een effect deze uitspraak zal hebben op de Nederlandse
rechtspraak is nog onzeker. Gewaakt moet worden tegen het gevaar dat deze uitspraak
een neerwaartse spiraal van strafrechtelijke intolerantie tot gevolg heeft. Steeds vaker
zou de overheid dan strafrechtelijk op moeten treden tegen uitspraken die als
intolerant zouden kunnen worden aangemerkt.
Naast politieke uitspraken kunnen religieuze uitspraken als kwetsend worden
ervaren door personen die geen geloof of een ander geloof aanhangen. Toch levert een
religieuze uitspraak zeer zelden een schending van de artikelen 137c of 137d op. Ter
illustratie, de Rotterdamse Imam El-Moumni stelde in het programma Nova dat de
mens niet mag afwijken van zijn zuivere natuur die hem door Allah is gegeven. ‘Als
hij toch afwijkt dan is behandeling nodig. Zo beveelt de islam om dat verschijnsel
(homoseksualiteit) te laten verdwijnen.’ 83 Verder stelde hij nog dat homoseksualiteit
een ziekte was die om verspreiding te voorkomen behandeld diende te worden. ElMoumni werd door de rechter vrijgesproken van overtreding van de artikelen 137c en
137d Wetboek van Strafrecht op basis van godsdienstvrijheid. 84 De Nederlandse
rechter is huiverig om tot een veroordeling te komen wanneer er religie in het spel is.
Daarnaast kunnen bijvoorbeeld ook media en reclamebureaus zich schuldig maken
aan belediging of discriminatie. In sommige reclames wordt bijvoorbeeld
gebruikgemaakt van stereotypes die als kwetsend ervaren worden.
Hoewel er in de samenleving dus veel potentiële schendingen van de artikelen
137c en 137d voorkomen, gaat het Openbaar Ministerie (hierna OM) zeer zelden over
82
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tot vervolging. De tendens lijkt te zijn dat het OM pas gaat vervolgen wanneer
bepaalde uitspraken een grote publieke verontwaardiging tot gevolg hebben en het de
druk van de samenleving of politiek voelt om te gaan vervolgen. Dit beleid leidt tot
rechtsongelijkheid en rechtsonzekerheid. Het is onzeker wanneer het OM wel of niet
gaat vervolgen. Wanneer het OM zich laat leiden door de publieke opinie, kan dit
misbruik van de artikelen in de hand werken om op die manier sociaal onwenselijke
uitspraken te weren uit het politieke en publieke debat. De artikelen 137c en 137d
sluiten niet aan bij de realiteit van deze tijd. Tevens is wat als kwetsend of beledigend
wordt beschouwd ook afhankelijk van de maatschappelijke context die door de tijd
heen verandert. Dit werd ook erkend door de wetgever bij het opstellen van de
artikelen 137c en 137d. ‘Het oordeel over wat beledigend is, zal naar tijd en
omstandigheden verschillend kunnen uitvallen, evenals trouwens […] het oordeel
over de vraag of de gekozen vorm al dan niet nodeloos krenkend is.’ 85 Anno 2011
voelt men zich veel sneller beledigd en hebben mensen een “korter lontje” dan 20 jaar
geleden. Dit zou tot gevolg moeten hebben dat mensen sneller vervolgd mogen
worden voor overtreding van artikelen 137c of 137d. Deze ontwikkeling is echter niet
wenselijk in een samenleving waar vrijheid een belangrijk beginsel is.
Naar mijn mening dient een goed werkbare strafbepaling een grens te stellen
aan de vrijheid van meningsuiting daar waar een persoon haat zaait of beledigt met
het oogmerk geweld te oogsten. Het geweld, en niet het feit dat een mening afwijkend
of kwetsend is, zou het criterium moeten zijn voor het instellen van vervolging. Het
tolerantiebegrip van Rosenthal bewerkstelligt dit. Dit tolerantiebegrip sluit ook beter
aan bij de reeds bestaande Nederlandse jurisprudentie met betrekking tot de artikelen
137c en 137d.
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7. Conclusie
Tolerantie is noodzakelijk in een democratische samenleving. In een samenleving
waar een ieder vrij is om zijn eigen conceptie van het goede leven te kiezen zal men
steeds geconfronteerd worden met verschillende normen en waarden. Deze normen en
waarden kunnen met elkaar in conflict komen. Hoewel sommige personen of
groeperingen het verkondigen, bestaat er geen (recht op de) absolute waarheid.
Wanneer we allemaal zelfkritische personen zijn zoals Forst voorstelt, zullen er geen
conflicten zijn en zullen we elkaars verschillen accepteren. Dit is een utopische
gedachte. Wanneer een goede theorie over tolerantie wordt gekozen, kan deze als
leidraad gelden in de samenleving en de vraag beantwoorden over wat wel en wat niet
mag worden toegestaan, zonder dat daarbij slechts de wil van de meerderheid wordt
gevolgd. Een dergelijke leidraad kan duidelijke grenzen stellen aan de uitspraken en
handelingen van personen en groeperingen.
Naar mijn mening is Rosenthal met zijn herinterpretatie van Spinoza’s werk in
het bovenstaande geslaagd. In zijn theorie legt hij duidelijk uit waarom tolerantie zo
belangrijk is voor de samenleving. Het zorgt voor de stabiliteit van de staat: in een
stabiele staat kunnen burgers tolerant en vrij zijn, waarop de staat weer toleranter en
vrijer wordt, enzovoorts. De grens van wat te tolereren is, ligt daar waar meningen en
uitspraken overgaan in (gewelddadige/verboden) handelingen. Meningen moeten
geuit kunnen worden in een samenleving om allen het gevoel te geven dat zij een
plaats verdienen in het publieke debat en dat zij niet uitgesloten worden.
In de periode dat Spinoza leefde, was de dialoog ook een belangrijk middel
om vrijheid en gelijkheid te bevorderen. Kritiek en satire werden als instrument
gebruikt om de heersende macht te veranderen. Het voeren van een dialoog binnen het
publieke debat is het instrument om onze multiculturele samenleving vooruit te
helpen. Ironisch genoeg hebben de uitspraken van Wilders de discussie in een
stroomversnelling gebracht. Zijn uitspraken laten ons opnieuw nadenken over hoe we
de samenleving ingericht willen zien en welke rol bepaalde waarden en rechten als
tolerantie, vrijheid van meningsuiting en geloof spelen. Het grootste probleem
momenteel is dat de toon en de vorm van de discussie ons afleiden van de inhoud. In
plaats van dat we onze energie verspillen aan het beperken van bepaalde uitspraken en
meningen van personen of groeperingen, moeten we ons gaan richten op het bieden
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van adequate tegenargumenten. Door de uitwisselingen van gedachten, meningen en
standpunten kan er begrip gekweekt worden voor andere overtuigingen. Dit zal leiden
tot een grotere verdraagzaamheid in de samenleving tegenover andersdenkenden.
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