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Dit artikel vormt een persoonlijke reflectie naar aanleiding van een debat over ‘vrijheid van menings-
uiting en godsdienst’ dat in Leuven werd georganiseerd in het kader van het ‘Feest van de Filosofie 
2010: Denken bevrijd(t)’. Aan dit debat, dat werd gemodereerd door Kathleen Cools, namen 
Mia Doornaert, Patrick Loobuyck en Ico Maly deel. Uitgangspunt was Doornaerts opiniestuk in De 
Standaard (6/4/2010): ‘Dialoog der beschavingen? Word wakker!’ Ik presenteer in dit artikel 
enerzijds een overzicht van het debat, maar neem anderzijds ook een persoonlijk standpunt in. De 
presentatie van de argumenten en posities van anderen en van mezelf zijn uiteraard volledig voor mijn 
rekening.1

Nadat een dertigtal luidruchtige moslimjongeren eind maart 2010 in Antwerpen een 
lezing verstoorden van schrijver Benno Barnard met als titel ‘Leve God, weg met 
Allah’, is onder schrijvers, journalisten, intellectuelen en politici een maatschappelijk 
debat ontstaan over de vrijheid van meningsuiting. Omdat volgens heel wat opinie-
makers deze gebeurtenis pijnlijk duidelijk maakt dat deze vrijheid steeds meer onder 
druk komt te staan, ga ik eerst dieper in op dat maatschappelijke debat (deel 1). Na 
een eerste analyse (deel 2) geef ik de noodzaak aan van een diepere analyse voor een 
bevredigend antwoord op de vraag hoe we nu het best omgaan met tegenstanders 
van vrije meningsuiting (deel 3). Daartoe onderzoek ik wat precies die vrijheid van 
meningsuiting inhoudt en wat haar grenzen zijn (deel 4). Ook al is deze vrijheid niet 
absoluut, toch mogen kwetsende of beledigende meningen niet verboden worden. 
Daarom is het belangrijk zich hiertegen te beschermen (deel 5). In een politiek- 
filosofisch luik over het belang van vrije meningsuiting baseer ik dit recht op een 
fundamenteel respect voor elkaar als leden van een pluralistische samenleving 
(deel 6) en als deelnemers aan het democratische debat (deel 7). Op basis hiervan 
concludeer ik dat vrijheid van meningsuiting weliswaar cruciaal, maar ook niet alleen-
zaligmakend is in liberaal-democratische samenlevingen als de onze (delen 8 en 9). 
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1. Het maatschappelijke debat over vrijheid van meningsuiting

Na het incident in de Antwerpse aula werd al snel duidelijk dat de website 
Sharia 4 Belgium had opgeroepen om de lezing van Barnard te verstoren. Hun 
belangrijkste doelstelling, het implementeren van de sharia (de islamitische wetgeving 
volgens de letter van de Koran) in België, is niet compatibel met liberaal-democrati-
sche principes zoals de scheiding kerk en staat en de vrijheden van meningsuiting en 
van godsdienst.2 Alle deelnemers aan het maatschappelijke debat zijn het erover eens 
dat deze fundamenten van onze moderne rechtsstaat het verdedigen waard zijn. Dit 
debat gaat bijgevolg niet zozeer over onze liberaal-democratische verworvenheden, 
maar wel of ze echt in gevaar zijn en hoe we ze moeten redden.

Maar als alle protagonisten het opnemen voor deze liberaal-democratische principes, 
waarover zijn ze het dan oneens? Aan de ene zijde staan Barnard zelf, Jurgen 
Slembrouck (die vanuit de Vrijzinnige Dienst Universiteit Antwerpen Barnards lezing 
organiseerde) en Mia Doornaert (ex-journaliste bij De Standaard en onafhankelijk advi-
seur van de toenmalige premier Yves Leterme). Zij argumenteren dat de islam inherent 
ondemocratisch is en synoniem is aan onderwerping. Volgens Barnard zelf illustreerden 
de heethoofden in de aula zijn centrale stelling dat de islam per definitie niet om kan 
met kritiek en debat (Vanhecke, DS 2/4/2010). Mia Doornaert spreekt op haar beurt 
over de islam als ‘een radicale, intolerante wereldvisie’ (DS 6/4/2010) waar geweld 
inherent deel van uitmaakt en waarmee een dialoog eenvoudigweg niet mogelijk is.3 
Zowel Barnard als Doornaert benadrukken het contrast met het christendom, dat bij-
voorbeeld niet zou uitgaan van het primaat van de religie (Barnard, Knack 6/4/2010).

Aan de andere zijde van het debat staan onder meer Yves Desmet en Tom 
Naegels, die weigeren de schuld bij ‘de islam’ te leggen. Volgens hen zouden we onze 
pijlen – in zoverre wapens al nodig zijn in deze strijd – beter richten op die kleine 
groep van radicale extremisten die daadwerkelijk onze principes willen ondergraven. 
Naar aanleiding van het incident-Barnard wijst Desmet bijvoorbeeld heel precies met 
de vinger naar die ‘jonge en extreme heethoofden die denken dat de regels van een 
democratie ondergeschikt zijn aan hun eigen ideologie’ (Desmet, DM 2/4/2010). 
Tom Naegels veroordeelt eveneens scherp wat er gebeurd is en noemt het ‘onbe-
schoft en dom’ en zelfs ‘diep verachtelijk’. Toch gelooft hij niet dat de democratie 
in gevaar is wanneer een klein groepje mensen verzamelt om een slogan te scande-
ren. Zowel Naegels (DS 2/4/2010), Desmet (DM 2/4/2010) als Walter Pauli 
(DM 3/4/2010) wijzen erop dat radicale groepen wel vaker lezingen verstoren 
en luidruchtige manifestaties houden om hun zeer extreme ideeën te verkondigen. 
Die groepen variëren van links tot rechts, van studentikoos tot syndicaal, van 
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Vlaams-nationalistisch tot belgicistisch en van autochtoon tot allochtoon. Zo argu-
menteert Naegels (DS 2/4/2010) dat ook deze groepen deel uitmaken van onze 
democratie en dus ook recht op spreken hebben.

Die islamitische (of allochtone, hoe je ze ook wil noemen) actiegroepen gedragen zich als 
een normale politieke beweging. Ze zijn geen gevaar voor onze democratie; ze zijn een 
onderdeel ervan. Zelfs de radicale uitlopers. Die ook maar zijn wat ze zijn. Vijftig mensen 
in een aula maken veel lawaai, maar zijn daarom nog geen massa.

Gematigde moslims zoals Mohammed Chakkar (Federatie van Marokkaanse Verenigin-
gen) benadrukken dat men de boodschap van deze mensen niet mag veralgemenen. Ook 
hij veroordeelt het incident en distantieert er zich uitdrukkelijk van: ‘wat er is gebeurd, 
kan niet maar we moeten dit herleiden tot zijn ware proporties’ (Radio 1). Volgens 
Chakkar wordt er te fel gereageerd, omdat het hier om moslims gaat. Ook tijdens het 
debat in het kader van het Feest van de Filosofie weigerden Ico Maly (inhoudelijk coör-
dinator van Kif Kif) en Patrick Loobuyck (professor moraalfilosofie aan de Universiteit 
Antwerpen) om over ‘de islam’ te spreken. Zo zijn er belangrijke verschillen tussen 
moslims onderling en tussen islamtheologen: ‘de islam is niet “van nature” een geweld-
dadige religie. Zo’n essentialistisch beeld is in tegenspraak met de sociologie en geschie-
denis van religies en met de kritische theologie’ (Loobuyck, Knack 18/3/2009).

Volgens mij vormen dit de meest prominente stemmen in het maatschappelijke 
debat, al spreekt het voor zich dat er nog tal van andere, relevante opinies zijn. 
Mensen als Dirk Verhofstadt en Geert van Istendael (beiden in DM 2/4/2010 en 
gezamenlijk in DM 6/4/2010) verdedigen bijvoorbeeld enerzijds wel Barnards stel-
ling dat de democratie in gevaar is, maar zijn voorzichtiger in hun uitspraken over 
‘de islam’. Zo stelt Van Istendael dat er heel wat op het spel staat – ‘de vrijheid van 
meningsuiting, de scheiding van godsdienst en staat’ – maar hij viseert ‘de lieden die 
Benno Barnard aanvielen’ en noemt hen ‘een stoottroep binnen een wereldgodsdienst 
die vindt (…) dat de sharia toegepast dient te worden in de hele wereld’. Ook 
Verhofstadt vindt dat we ‘niet langer tolerant voor de intoleranten mogen zijn’ en 
ons dus moeten ‘verzetten tegen de barbaren die de sharia, de islamitische wetgeving 
ook bij ons willen opleggen’ (DM 2/4/2010). Ook hij schrijft deze intolerantie ech-
ter niet rechtstreeks toe aan de islam zelf.

2. Een eerste analyse

In mijn visie is de opvatting van mensen als Desmet en Naegels niet alleen wetenschap-
pelijk gesproken correcter, maar vermijdt ze ook de stigmatisering en polarisering die 
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de reacties van Barnard en Doornaert kenmerken. Het redelijke en democratische debat 
– waar het mensen als Barnard zo om gaat – is in de eerste plaats gebaat bij meer 
nuancering in plaats van de veralgemening die vervat ligt in het spreken over ‘de islam’. 
Dat deze veralgemening onterecht is, kan op twee eenvoudige manieren worden aan-
getoond. Ten eerste leggen ook niet-moslims de democratische regels wel eens naast 
zich neer. Ten tweede kan men wijzen op het aantal moslims dat die bewuste woens-
dagavond braaf thuis bleef. Zelfs Barnard geeft toe ‘dat de overgrote meerderheid van 
de moslims over voldoende gezond verstand beschikt om de theocratie en de sharia af 
te wijzen’ (Knack 6/4/2010). Doornaert (DS 6/4/2010), die haar stelling baseert op de 
vaststelling dat niet alle moslims fundamentalisten zijn, maar dat de meeste fundamen-
talisten wel moslims zijn, bezondigt zich natuurlijk aan een drogredenering. Zo kan 
men ook het hooliganisme kaderen als een probleem van ‘de man’: ook al zijn niet alle 
mannen hooligans, de meeste hooligans zijn namelijk wel degelijk mannen.

Ter verdediging van Barnard en Doornaert zou je kunnen stellen dat hun visies 
genuanceerder zijn dan hier wordt voorgesteld. Zo ondertekende Doornaert, samen 
met onder meer Van Istendael en Naegels, een opiniestuk waarin ze zich expliciet 
richt ‘tegen een fanatieke minderheid’ (Van Istendael e.a., DS 20/4/2010). Misschien 
moeten bovenstaande uitspraken daarom worden begrepen als deel van een plan 
waarbij men eerst provoceert om de aandacht te krijgen en vervolgens een meer 
genuanceerde waarheid lanceert. Dat zou echter een jammerlijke strategie zijn, omdat 
zij het debat bij voorbaat al in de verkeerde richting stuurt. 

Centraal lijkt te staan of men de samenleving bekijkt in termen van ideologieën 
(verlichting versus islam) dan wel in termen van individuen. Zo spreken Barnard en 
Doornaert van culturen en beschavingen die onvermijdelijk afstevenen op een bot-
sing of een clash. Door deze te bekijken als monolithische blokken belanden ze in 
een te simplistisch discours waarbij het ene moet wijken voor het andere: ‘niet onze 
democratische rechten moeten zich aanpassen aan de islam. De islam moet leven met 
de vrije meningsuiting, ook die van beeldenstormers’ (Doornaert, DS 12/9/2008). 
Volgens Barnard is de islam hier niet toe in staat, omdat hij per definitie extremistisch 
van aard is.

Ik maak een groot onderscheid tussen ‘de islam’ en ‘de moslims’. Er bestaat naar mijn idee 
niet zoiets als een gematigde islam, al zijn er godzijdank talloos veel gematigde moslims. 
Ik ben voor integratie (…). Maar is het niet toevallig dat de islam zich niet laat integreren 
in de westerse cultuur? (Antonissen, Humo 11/5/2010)

Barnard komt hier dicht bij de retoriek van Geert Wilders die stelt: ‘Ik haat geen 
moslims, ik haat de islam. Het is een intolerante en fascistische ideologie.’ (Gazet van 
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Antwerpen, 6 maart 2010). In tegenstelling tot deze retoriek van vriend en vijand en 
van aanval en verdediging blijven we volgens mij het best een onderscheid maken 
tussen de meerderheid van gematigde moslims die kennelijk de islam wel weten 
te verzoenen met de beginselen van een democratische rechtsstaat en een radicale 
minderheid die de godsdienstige voorschriften zo interpreteert dat ze onverzoenbaar 
worden met deze democratische principes. Dat is de meest gerichte en dus ook de 
meest efficiënte manier om gevaren voor de democratie te lokaliseren en af te  
wenden. In plaats van lezingen in aula’s af te gelasten en vervolgens in algemene 
termen in de media te houden, vertrekken we beter van accurate en dus precieze 
analyses. Als Barnard ‘leve de democratie, weg met de sharia’ bedoelt, formuleert hij 
het ook beter zo.4

We moeten ons dus niet concentreren op bepaalde wereldvisies, ideologieën of 
religies, maar op die mensen die deze visies gaan verabsoluteren. Wat problematisch 
is, zijn niet zozeer de waarden en principes waar zogenaamde ‘extremisten’ of ‘fun-
damentalisten’ voor staan, maar hun neiging om deze als enige juiste te beschouwen. 
In plaats van enkel hun eigen leven in te richten volgens hun eigen inzichten, probe-
ren ze hun opvattingen van het goede leven op te dringen aan anderen. Zolang dit 
gebeurt in een discussie met redelijke argumenten vormt dat op zich nog geen pro-
bleem. Dat ontstaat pas als deze bekeringsdrang zich kanaliseert via geweld of via 
machtsinstanties, zoals de wetgeving en de rechterlijke macht. Volgens ‘islamcritici’ 
als Barnard en Doornaert is deze bekeringsdrang echter inherent aan de islam. 
Barnard, die naar eigen zeggen islamkenner geworden ‘door de Koran te lezen maar 
ook door de lectuur van andere boeken’ (Vanhecke, DS 2/4/2010), vat het samen. 

De echte islam kent de mogelijkheid tot democratisering niet. Er bestaan democratisch 
gezonde moslims, maar die houden zich niet aan de strikte regels van de islam. De sharia 
staat beschreven in de Koran en het zijn die wetten die de echte islam predikt. (Vanhecke, 
DS 2/4/2010)

Het zit er met andere woorden bij echte moslims gewoonweg ingebakken dat ze hun 
visie op het goede leven opdringen aan anderen. De overgrote meerderheid van 
moslims die hun leven niet wijden aan het verketteren van ongelovigen en het invoe-
ren van de sharia zijn volgens Barnard dan ook geen echte moslims. Door te spreken 
over een ‘wereldvisie’ (DS 6/4/2010) en niet over een levensvisie, suggereert ook 
Doornaert een ideologie die zichzelf automatisch opdringt aan iedereen. Slembrouck 
(DS 2/4/2010) vindt – als goede vrijzinnige – trouwens dat alle openbaringsgods-
diensten met dit probleem kampen.
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[Van] zodra je aanneemt dat bepaalde morele en andere opvattingen een goddelijk funda-
ment hebben, worden ze absoluut en niet meer betwistbaar. Het zijn zogenaamde heilige 
huisjes die voor iedereen, overal en altijd goed en waar zijn. 

In deze opvatting zou niet enkel de islam, maar ook het christendom inherent 
ondemocratisch zijn. Zolang een kerk echt kerk blijft, is de scheiding tussen kerk 
en staat in deze optiek simpelweg onmogelijk. Dit is natuurlijk wel erg kort door 
de bocht, omdat het geen rekening houdt met het feit dat religies zich wel degelijk 
kunnen beperken tot de private levenssfeer. In tegenstelling tot wat Slembrouck 
stelt, is het probleem niet dat gelovigen ervan overtuigd zijn dat hun God bestaat 
en dat hun Heilig Boek juiste gedragsvoorschriften biedt, maar dat sommigen van 
hen het onderscheid niet maken tussen richtlijnen voor het goede leven en richt-
lijnen voor de samenleving. In wezen getuigt deze houding van een gebrek aan 
bescheidenheid: men beweert niet alleen zelf de ware levensstijl te kennen, maar 
acht deze ook  universeel geldig. Als men weet wat het goede leven is voor iedereen, 
dan wordt macht gelegitimeerd om dit aan anderen op te leggen. Maar deze geweld-
dadige bekeringsdrang volgt niet automatisch uit het goddelijke fundament waar 
Slembrouck over spreekt. 

Het verhaal is er niet één van tegenstellingen – democratie/vrijheid versus islam/
godsdienst – maar van wederzijdse verzoening. Democraten moeten bepaalde voor-
waarden stellen waaraan aanhangers van om het even welk gedachtegoed zich moe-
ten houden. Hiertoe behoren de mensenrechten en dus ook de vrijheden van gewe-
ten, meningsuiting en godsdienst en de autonomie van de rechtsstaat ten opzichte 
van religie. De islam moet en kan een plaats in onze samenleving krijgen, op voor-
waarde dat hij deze principes respecteert. Deze voorwaardelijke houding laat meer 
ruimte voor de constructieve dialoog die zo broodnodig is dan het veralgemenende 
discours van de islamcritici.

Het is uitermate belangrijk voor het multiculturele samenleven, en dus voor onze toekomst, 
om voldoende nuance in het debat te brengen (…). In plaats van alle moslims over één 
stigmatiserende kam te scheren, moeten we zorgvuldig onze gesprekspartners kiezen bin-
nen de moslimgemeenschap (…). We moeten blijven strijden voor de verlichtingswaarden 
en dit op een niet aflatende manier. Maar dit is niet (alleen) een strijd tegen de islam. We 
moeten ook zoeken hoe we die strijd kunnen voeren met de islam. (Loobuyck, Knack 
18/3/2009)

Alvorens te analyseren hoe dit precies in zijn werk kan gaan, wil ik twee opvallende 
aspecten vermelden die het debat tussen islamcritici en hun tegenstanders kenmerken. 
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Ten eerste valt het op hoeveel belang gehecht wordt aan een degelijke kennis van de 
islam en de Koran. Ik betwijfel echter te gronde of men een religie wel kan leren 
kennen door louter en alleen geschriften te lezen. Barnards strategie om ‘de islam’ te 
distilleren uit de Koran is dan ook even absurd als ‘het christendom’ te willen ont-
moeten in Oudtestamentische teksten. Ook hier zijn immers allerlei voorschriften te 
vinden die niet (langer) als katholiek of christelijk gelden.5 Dat toont aan dat een 
religie nog altijd in de eerste plaats een verzameling van praktijken, rituelen en over-
tuigingen is die mensen verenigt. Wat ze precies inhoudt, kan niet afgelezen worden 
van de pagina’s van (al dan niet heilige) boeken, maar van de handelingen van de 
mensen die zich tot die religie rekenen. 

Ten tweede spreken beide partijen van een hypocriete dubbele moraal ten opzichte 
van de islam. Volgens islamcritici hebben we al te lang geweigerd om problemen met 
de islam te erkennen. Liefhebbers van het multiculturalisme zijn blind geweest voor 
de dreiging van de groeiende islamisering. Ze hanteren een dubbele standaard: er is 
niets mis met het bekritiseren en ridiculiseren van het christendom en het jodendom, 
maar wee degenen die Mohammed-cartoons publiceren. Volgens Barnard en Door-
naert komt deze laakbare vorm van zelfcensuur niet voort uit respect, maar uit angst 
voor (de intimidatie en dreiging van geweld die uitgaan van) moslimextremisten. 
Hierdoor zien we het probleem niet of weigeren we het te zien. Vandaar ook Door-
naerts ‘wake up call’: dat ‘de lieden die in hun ivoren torens de “dialoog der culturen” 
voeren eindelijk eens wakker moeten worden’ (DS 6/4/2010). 

Opvallend genoeg verwijt de andere zijde in het debat net de islamcritici van een 
dubbele standaard. Volgens Desmet maken we namelijk enkel bij moslims onmiddel-
lijk de associatie tussen extremisten en de bevolkingsgroep waartoe ze behoren: ‘het 
incident met Benno Barnard wordt niet gekaderd in extremisme, maar in de islam. 
Zo wordt telkens weer (…) de indruk gewekt dat de islam op zich problematisch is, 
en bijgevolg tegelijk alle moslims’ (DM 2/4/2010). Die associatie maken we niet 
automatisch wanneer niet-islamitische groepjes slogans scanderen en debatten ver-
storen. Net zoals we niet alle Vlamingen over dezelfde kam scheren als extremistische 
flaminganten of niet alle christenen behandelen als leden van Opus Dei, moeten we 
ook bij moslims veralgemening en stereotypering vermijden. 

Vrijheid van meningsuiting is een zeer hoog goed in een democratische rechtstaat en moet 
verdedigd worden tegen extremisten, van waar ook, die haar aanvallen (…). Maar hun 
extremisme is geen vrijbrief om grove veralgemeningen, stigmatisering of de globale pro-
blematisering van een godsdienst te verrechtvaardigen. (Desmet, DM 2/4/2010) 

93818_Eth_Persp_02.indd   23593818_Eth_Persp_02.indd   235 10-11-2010   11:11:0310-11-2010   11:11:03



 Ethische Perspectieven 20 (2010)3, p. 236

Deze systematische reductie van personen tot één aspect van hun identiteit komt 
volgens Desmet duidelijk naar voren in de algemene roep om publieke excuses vanwege 
gematigde moslims na het incident-Barnard. Toch vragen we niet aan alle Vlamingen 
om afstand te nemen van wat extreemrechtse flaminganten eventueel uitspoken.

Zodra het over moslims gaat, hebben we de neiging nog maar één aspect van hun identi-
teit te zien, met name hun geloof en hen uitsluitend tot dat geloof terug te brengen. En 
dan nog liefst tot de meest rabiate interpretatie daarvan door een absolute minderheid van 
hun geloofsgemeenschap. (Desmet, DM 3/4/2010)

3. Waarom een diepere analyse nodig is 

Terwijl het debat bol staat van de analyses van wat nu al dan niet het probleem is, 
wordt er met bitter weinig woorden gerept over mogelijke oplossingen. Barnard zelf 
stelt expliciet: ‘Ik heb geen oplossing’ (Antonissen, Humo 11/5/2010). Nochtans is 
het duidelijk dat elke gesuggereerde oplossing afhangt van de gemaakte analyse van 
het probleem. Als men ontkent dat er een fundamenteel probleem is – zoals Naegels 
die de democratie niet in gevaar acht – dienen we gewoon gebruik te maken van de 
bestaande middelen in onze rechtsstaat. Politie en rechterlijke macht kunnen de 
bestaande wetten doen naleven, zodat mensen klacht kunnen indienen zodra hun 
fysieke of morele integriteit geschonden wordt. Als Barnard daadwerkelijk dreigt te 
worden aangevallen, kan hij klacht indienen en kunnen politie en rechters hun werk 
doen (Pauli, DM 3/4/2010). Toch lijkt er meer aan de hand te zijn dan dit. 

De dieperliggende vraag is namelijk hoe een democratie kan en moet omgaan met 
oproepen om die democratie af te schaffen. Natuurlijk moet er worden opgetreden 
als radicale extremisten onze liberaal-democratische verworvenheden op de helling 
zetten. Het probleem met de strategie van islamcritici is echter dat ze heel wat gemeen 
heeft met die van de extremistische moslims die ze bestrijden. Beiden achten de 
godsdienst van de andere partij minderwaardig en vinden dat de eigen cultuur moet 
worden verdedigd tegen wie zich hiertegen verzetten. Beiden verdedigen één enkele 
set van waarden die voor iedereen in de samenleving gelden. Bart Sturtewagen stelt 
daarom terecht dat beide partijen zich beroepen op ‘Grote Woorden’ (DS 2/4/2010). 
Ze poneren de universele geldigheid van hun eigen grote verhaal en ontzeggen daar-
mee anderen de mogelijkheid om hun eigen verhaal te schrijven en hun eigen leven 
naar goeddunken in te richten.

Voor islamcritici, die het probleem inherent verbinden met de islam, lijkt de enige 
oplossing dat de islam verdwijnt of dat hij zich zodanig aanpast dat hij niet meer 
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islam genoemd kan worden. De optie die (de meeste) christenen en katholieken heb-
ben genomen lijkt hier immers niet mogelijk: het beoefenen van een religie in de 
private sfeer en met het nodige respect voor mensen met andere geloofsovertuigin-
gen. De houding van islamcritici is echter intern tegenstrijdig omdat de vrijheid van 
meningsuiting die ze willen vrijwaren volgens hen alleen kan bestaan als extremisten 
er geen gebruik van maken. In deze optiek betekent democratie dus dat ondemocra-
tische standpunten worden geweerd. In hun poging de vrije meningsuiting te redden, 
slachtofferen provocerende islamcritici daarom niet alleen de multiculturaliteit, 
maar ook de principes die ze zelf willen redden. Dirk Voorhoof en Eva Brems 
(DS 10/4/2010) klagen deze houding terecht aan.

Verbale bulldozers die erop uit zijn de polarisatie in het maatschappelijk debat ten top te 
drijven zijn ook zelf een bedreiging van wat ze voorstaan, namelijk een verdraagzame, 
democratische samenleving.

De vraag is dan ook hoe men het op een consistente manier kan opnemen voor de 
democratie en de vrijheid van meningsuiting. Er zit immers een paradox in onze 
(houding ten opzichte van) liberale waarden. Enerzijds zijn ze gebaseerd op respect 
voor iedere mens als een vrij en gelijk lid van de samenleving. Daarom vinden we 
het zo belangrijk om iedereen te laten uitspreken en niet naar wapens te grijpen zodra 
iemand een afwijkende overtuiging heeft. Anderzijds is het onmogelijk om een rede-
lijk debat te voeren met iemand die je niet laat uitspreken en je niet de kans geeft om 
je mening te uiten. Het lijkt dan inderdaad nodig om in naam van vrije meningsuiting 
zulke mensen de mond te snoeren.

In heel deze discussie komt het er echter op aan de verschillende partijen sym-
metrisch te behandelen. Als meningsuiting vrij is, dan geldt dit principieel voor ieder-
een, dus zowel voor islamcritici als voor moslims, ook al stroken hun overtuigingen 
totaal niet. Als men eist dat anderen mijn mening over hun levensfilosofie tolereren, 
dan moet ik ook hun mening over mijn opvattingen tolereren. Deze wederzijdse 
symmetrie wordt in de huidige, al te gepolariseerde discussie door beide zijden ont-
kend. Extremistische moslims die desnoods met geweld de enige ware religie willen 
opdringen aan ons ontkennen natuurlijk ons recht op vrijheid van meningsuiting. 
Maar als wij pretenderen westerse waarden te belichamen, dreigen we evenzeer ande-
ren uit te sluiten die zich niet aan deze waarden aanpassen. Wij zouden dan wel 
iedereen mogen beledigen en goden belasteren, maar zodra zij ons tegenspreken, zijn 
we verongelijkt en wordt onze vrijheid van meningsuiting gefnuikt. Zo maakten 
enerzijds de extremistische moslims Barnard het spreken onmogelijk, maar werden 

93818_Eth_Persp_02.indd   23793818_Eth_Persp_02.indd   237 10-11-2010   11:11:0410-11-2010   11:11:04



 Ethische Perspectieven 20 (2010)3, p. 238

ook zij vervolgens de mond gesnoerd toen de organisatie al snel begon te roepen dat 
iedereen de zaal moest verlaten. 

Er zit met andere woorden een vreemde paradox in de stelling dat ‘het vrije woord 
weggebruld’ wordt (Van Istendael, DS 2/4/2010). Hoe kan het vrije woord – de 
gedachte dat alle stemmen zich moeten kunnen laten horen – teniet worden gedaan 
door een woord, een stem? Dat de ene mening tegengesproken wordt door een 
andere (en dus niet door fysiek geweld) past toch perfect binnen de logica van het 
vrije woord zelve?

4. Vrijheid van meningsuiting en haar grenzen

Volgens het recht op vrijheid van meningsuiting, dat verankerd ligt in artikel 19 van 
de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, geniet iedereen de vrijheid 
om ‘inlichtingen en denkbeelden van welke aard ook te vergaren, te ontvangen en 
door te geven, ongeacht grenzen en ongeacht de vorm’. Vaak wordt deze vrijheid als 
een absoluut recht geïnterpreteerd en wordt geen enkele inperking hiervan legitiem 
of wenselijk geacht. Vrijheid van meningsuiting houdt dus ook de vrijheid in om 
mensen te provoceren, te beledigen en te beschimpen. 

In ons land bestaat zoiets als vrije meningsuiting. Provocatie is daar een wezenlijk bestand-
deel van. God of Allah prijzen is daar ook een wezenlijk bestanddeel van. God of Allah 
belasteren evenzeer. (Van Istendael e.a., DS 20/4/2010)6

Van Istendael geeft in zijn verdediging van Barnards provocatie ook aan waarom vrijheid 
van meningsuiting absoluut moet worden begrepen. Immers, ‘wie die rechten wil beper-
ken, levert zich met handen en voeten gebonden over aan de willekeur van de eerste de 
beste schoft die zin heeft om de grote verongelijkte uit te hangen’ (DM 2/4/2010). Vaak 
suggereert dit discours het zogenaamde hellende vlak: als men begint te censureren, zal 
het hek snel van de dam zijn en is een totalitaire samenleving niet veraf.7 

John Stuart Mill, de vader van het liberalisme, argumenteerde anderhalve eeuw 
geleden al dat iemands vrijheid pas mag worden ingeperkt als op die manier schade 
aan anderen wordt vermeden. Heel zijn boek On Liberty draait rond wat later bekend 
is geworden onder de noemer van ‘het schadeprincipe’. Volgens dit principe is dwang 
– interventie in iemands vrijheid – enkel gerechtvaardigd en legitiem in naam van het 
voorkomen van schade aan anderen (Mill 1978, p. 43).

Maar dan stelt zich natuurlijk de vraag hoe men deze schade precies begrijpt. Mill 
zelf begrijpt ze als louter fysieke schade. Dat mijn vrijheid om te doen wat ik wil met 
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mijn vuist, eindigt waar jouw neus begint, is duidelijk. Maar hoe zit het met woorden 
die via trillingen in de lucht op andermans trommelvliezen bonzen? In tegenstelling 
tot vuisten, die wel degelijk fysieke schade kunnen veroorzaken en waarvan het gebruik 
dus ook mag worden ingeperkt, kunnen meningen geen rechtstreekse fysieke schade 
toebrengen. Dat mensen immorele of zelfs ronduit schokkerende meningen zijn toe-
gedaan, vormt voor Mill nog geen rechtvaardiging om ze de mond te snoeren.

Ook al verabsoluteren heel wat mensen het recht op vrije meningsuiting, toch zijn 
er grenzen, zelfs in Mills optiek. Zo stelt hij dat men geen onnodige paniek mag 
zaaien of haat mag verspreiden, omdat het risico op schade voor anderen in zulke 
gevallen reëel is. Daarom mag de overheid zelfs preventief ingrijpen en de uiting van 
deze ‘meningen’ bij voorbaat verbieden (Loobuyck 2009, p. 17). Zo kan het syste-
matisch stigmatiseren van een bevolkingsgroep bijvoorbeeld reële schade opleveren 
voor haar leden, omdat het uitsluiting en discriminatie legitimeert (Maly 2008). Het 
probleem hier is niet dat discriminatie of stigmatisering beledigt en kwetst – deze 
vorm van schade is te subjectief om vrijheidsinperking te legitimeren – maar wel dat 
het de fundamenteel menselijke gelijkwaardigheid ontkent. De vijandelijke sfeer die 
hierdoor ontstaat, creëert objectieve obstakels waardoor de bevolkingsgroep in 
kwestie geen gelijke kansen meer kan genieten (Nys 2010). Hetzelfde geldt voor ‘hate 
speech’, smaad, laster, negationisme en racisme; vormen van spraak die in België dan 
ook bij wet zijn verboden. 

Waar precies de grens van het toelaatbare ligt, is natuurlijk een moeilijke vraag. 
Hoe onderscheidt zich legitieme kritiek van discriminatie, gerechtvaardige spot van 
laster? Toch is de achterliggende liberale idee duidelijk: meningen mogen een halt 
toegeroepen worden zodra ze de rechten van anderen schenden of een reëel risico 
inhouden op fysieke schade. Mark Van de Voorde stelt in dit opzicht terecht dat 
vrijheid van meningsuiting steeds relatief is, omdat zij altijd in relatie staat tot (en dus 
mede ingeperkt wordt door) de vrijheden van anderen (DS 7/4/2010). 

Naast deze meer fundamentele redenen voor grenzen aan de vrijheid van menings-
uiting bestaan er ook praktische problemen. Terwijl niet altijd alles zomaar mag gezegd 
worden, is het ook zo dat niet iedereen altijd en overal alles kan zeggen wat hij wil. 
Zoals het incident-Barnard aantoont, kan op één moment slechts één partij in de aula 
zijn ei kwijt. Ofwel is het Barnard en moet het publiek zwijgen, ofwel is het andersom. 
Dit wordt nog duidelijker als we in rekening nemen dat meningen steeds geuit wor-
den in een medium. Zelfs al is iedereen vrij om zijn mening te uiten, dan nog maken 
deze meningen niet noodzakelijk deel uit van het publieke forum. Zoals Maly ook 
tijdens het debat van het Feest van de Filosofie beklemtoonde, wordt dit forum 

93818_Eth_Persp_02.indd   23993818_Eth_Persp_02.indd   239 10-11-2010   11:11:0410-11-2010   11:11:04



 Ethische Perspectieven 20 (2010)3, p. 240

tegenwoordig grotendeels ingenomen door de media, waar de tijd en ruimte beperkt 
is en dus niet iedereen aan het woord kan worden gelaten. Vrijheid van meningsuiting 
is bijgevolg de facto niet absoluut. 

Opvallend genoeg worden deze grenzen van de vrije meningsuiting blijkbaar door 
iedereen aanvaard, althans als het gaat om het inperken van de stem van de andere 
partij. Zo kondigde de voorzitter van de rechtbank te Antwerpen in de nasleep van 
het Barnard-incident een bevel af dat een verbod inhoudt om een eventueel volgende 
lezing van Barnard aan de Universiteit Antwerpen te verstoren (Voorhoof en Brems, 
DS 10/4/2010). Dat dit gebeurt in naam van de vrijheid van meningsuiting is natuur-
lijk veelzeggend, omdat het aantoont dat de ene zijn vrijheid pas kan bestaan als de 
andere zijn vrijheid wordt ingeperkt.

5. Hoe jezelf beschermen tegen vrijheid van meningsuiting?

Maar zelfs als iedereen binnen de grenzen van de vrije meningsuiting blijft, kunnen 
mensen zich beledigd voelen. In Nederlands ‘TV-moment van het jaar 2007’ wordt 
cabaretier Hans Teeuwen op de pijnbank gelegd door de ‘Meiden van Halal’. Deze 
drie moslima’s wilden weten of hij het nou echt vond kunnen om Allah (en in één 
ruk ook de drie meiden zelf) te beledigen.8 Teeuwen, die in het fragment niet alleen 
de lachers op zijn hand krijgt, maar ook applaus oogst voor zijn serieuze interventies, 
stelt dat alles geridiculiseerd moet kunnen worden en dat het heil niet ligt in censuur, 
maar in het ontwikkelen van een schild. 

Denken jullie dat als ik de TV aanzet, dat ik niet dingen zie die me ergeren, dat ik me niet 
beledigd zou kunnen voelen? Maar je ontwikkelt daar een schild voor. Dat doe je in een 
vrije samenleving, want je wordt geconfronteerd met dingen waar je het niet mee eens 
bent.

Leden van een pluralistische samenleving kweken dus best een zekere ongevoeligheid 
tegenover mogelijke aanvallen op de dingen waar ze om geven. Iemand die zich 
voortdurend weet aangetast in zijn diepste identiteit is niet alleen een onaangename 
gesprekspartner, maar wellicht ook een tikkende tijdbom. Net daarom moet je je 
mentaal voorbereiden op opmerkingen die je kunnen kwetsen. Maar natuurlijk bestaat 
heel het spel van de wederzijdse provocatie erin om elkaars gevoelige plekken te 
weten vinden. Provocateurs bestaan enkel bij gratie van geprovoceerden. En, ‘hoe 
groter iemands geloof in het eigen gelijk, hoe gemakkelijker het is hem of haar uit 
zijn tent te lokken.’ (Sturtewagen, DS 2/4/2010).
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Men zou daarom kunnen stellen dat de moslimjongeren in kwestie in Barnards val 
zijn getrapt. Ze hebben hem gebombarbeerd tot groot nieuws en hem op die manier 
een forum gegeven om zijn mening te spuien. De extreme mediatisering van het 
incident draagt dan ook alleen maar bij tot een sterke polarisering van de kwestie. De 
ene ongenuanceerde mening staat tegenover de andere: ‘leve God, weg met Allah’ 
versus ‘Allah Akbar’ en ‘de islam is onderwerping’ versus ‘de sharia moet geïmple-
menteerd worden’.

In tegenstelling tot wat Barnard beweert, wordt men niet wijzer van al deze slo-
gans. Terwijl Teeuwen expliciet stelt dat hij alleen maar mensen aan het lachen wil 
brengen, willen Barnard en Doornaert vrank en vrij de problemen met de islam 
blootleggen. Barnard zelf noemt zijn lezing en de herhaling die ze bevat ‘de dienares 
van de waarheid’ (Knack 6/4/2010). De retoriek hier is die van het dappere waar-
heidsstreven dat zich niet laat tegenhouden door politieke correctheid of banale 
lafheid waardoor men de problemen met de islam minimaliseert, ontkent of dood-
zwijgt. Dit brengt ons bij de belangrijke, maar voorlopig ongestelde vraag waarom 
we nu precies vrijheid van meningsuiting zo belangrijk vinden.9 In wat volgt toon ik 
aan op welke gronden liberalen als John Stuart Mill en John Rawls de vrije menings-
uiting rechtvaardigen (deel 6). Vervolgens argumenteer ik dat deze vrijheid een essen-
tiële voorwaarde is voor het democratische debat (deel 7).

6. Vrijheid van meningsuiting en het liberalisme 

Barnard en zijn kompanen kaderen de vrijheid van meningsuiting dus in de mense-
lijke zoektocht naar de waarheid. Ze sluiten hier aan bij Mill, die vrijheid van menings-
uiting verdedigt als een noodzakelijk instrument in het eeuwigdurende streven naar 
kennis. Voor Mill is vrijheid van meningsuiting geen absoluut geldend recht van ieder 
individu, maar heeft ze vooral de functie om ideeën uit te wisselen en met elkaar in 
dialoog te gaan. Meningen moeten vrij geuit kunnen worden, omdat ze een kern van 
waarheid kunnen bevatten en open discussies vormen de enige manier om tot die 
waarheid te komen (Loobuyck 2009, p. 23).

Het bijzondere kwaad van de onderdrukking van de meningsuiting is, dat daardoor de 
mensheid iets ontnomen wordt; het nageslacht evengoed als de huidige generatie; de men-
sen die zich tegen deze mening verzetten nog meer dan de aanhangers daarvan. Als het 
een juiste opvatting is, ontneemt men hen de mogelijkheid om hun dwaling door de waar-
heid te vervangen; en als zij onjuist is missen zij, wat een bijna even groot goed is, het 
duidelijk inzicht en de levendiger indruk van de waarheid die ontstaan door het ontmoeten 
van de dwaling. (Mill 1978, p. 53)
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Wanneer iemand de mond wordt gesnoerd, is dat dus niet zozeer een onrecht aan 
die individuele persoon (Barnard) dan wel aan de mensheid in het algemeen (het 
publiek in de aula). Men fnuikt op die manier immers pogingen om tot ware inzich-
ten te komen. Volgens Mills redenering moeten we dus blij zijn dat extremisten vrij 
kunnen oproepen voor de implementatie van de sharia in België, al was het maar 
omdat we hierdoor opnieuw helderder inzien waarom liberale principes als de 
scheiding kerk-staat belangrijk zijn. Als we ons liberale gedachtegoed als een moreel 
stelsel begrijpen dat wordt uitgedaagd door moslimextremisten, dan is het volgende 
citaat van Mill overduidelijk van toepassing op het incident-Barnard.

Zolang er gevochten moet worden om het morele stelsel of geloof te laten overwinnen op 
andere opvattingen, blijft men hun betekenis met onverminderde kracht voelen, en wordt 
men zich daar misschien zelfs nog sterker van bewust. (Mill 1978, pp. 81-82) 

Zodra echter dit morele stelsel niet langer wordt aangevallen, verliest het volgens Mill 
(1978, p. 82) ‘zijn levenskracht’, verslapt de waakzaamheid en treedt zelfgenoegzaam-
heid in. Maar wat houdt dat morele stelsel van het liberalisme nu juist in?

In de politiek-filosofische betekenis van de term verwijst liberalisme naar de opvat-
ting dat alle leden van de samenleving vrij moeten zijn om hun eigen opvatting van 
het goede leven te ontwikkelen en op basis hiervan hun leven in te richten. Liberale 
politieke filosofen benadrukken dat onze huidige, multiculturele samenlevingen 
gekenmerkt worden door een diversiteit in culturele achtergronden en persoonlijke 
levensstijlen. Net omwille van dit pluralisme moeten overheden neutraal blijven ten 
opzichte van opvattingen van het goede leven. Zo benadrukt Rawls het belang van 
de dialoog waarin burgers met verschillende opvattingen over het goede leven zoeken 
naar een consensus over de rechtvaardigheidsprincipes die alle redelijke burgers als 
legitiem kunnen erkennen en waarop de basisinstituties van de samenleving geënt 
zijn. Enkel op die manier kunnen overheden aan hun burgers de vrijheid garanderen 
om zelf hun eigen levens te leiden naar eigen inzichten. Een basisrecht als de vrijheid 
van meningsuiting mag dus niet worden gezien als een deel van een universeel 
 geldende visie op het goede leven. Integendeel, het maakt diversiteit in levenswijzen 
juist mogelijk. Het cruciale onderscheid bij Rawls is dat tussen het goede (op per-
soonlijk niveau) en het rechtvaardige (op politiek niveau).

Rawls’s opvatting van de morele persoon erkent het recht van ieder mens om als morele 
persoon zijn opvatting van het goede in volle vrijheid na te streven in de mate waarin die 
mens als morele persoon dit recht ook erkent voor alle andere mensen als morele personen 
(…). Een gelovige kan perfect op het politieke vlak een liberaal zijn en dus tolerant staan 
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tegenover andere levensbeschouwingen, maar in zijn omvattende wereldbeeld het gezag 
van God als morele autoriteit erkennen. (Raes 2002, pp. 28-29)

Het onderscheid tussen het goede en het rechtvaardige duidt aan dat het probleem 
niet zozeer ligt bij de islam, maar bij die aanhangers ervan die deze opvatting van het 
goede leven met behulp van de sharia aan anderen willen opleggen. Dit inzicht vormt 
mijns inziens een weg uit het conflict tussen islamcritici en moslimextremisten. Of 
je nu katholiek, moslim, antiklerikaal of atheïst bent, de enige liberale houding ten 
aanzien van levensbeschouwingen is dat je je ervan weerhoudt ze met dwang op te 
leggen aan anderen. Alleen een dergelijke houding kan ervoor zorgen dat iedereen 
vrij is zijn eigen leven in te vullen. 

In plaats van te pleiten voor de sharia in België of voor de superioriteit van het 
christendom en jodendom boven de islam, moeten we de eindigheid en feilbaarheid 
van onze eigen vermogens aanvaarden en inzien dat andere mensen andere waarden, 
overtuigingen en principes aanhangen. In het liberalisme worden waarden en princi-
pes vaak beschouwd als ‘relatieve absoluutheden’. Ze zijn absoluut in de zin dat we 
er hartgrondig van overtuigd zijn dat ze de juiste zijn. Tegelijkertijd zien we echter 
in dat anderen opvattingen hebben die niet compatibel zijn met de onze en dus dat 
onze eigen absolute gegevenheden (principes, waarden, overtuigingen, identiteit) con-
tingent en relatief zijn. Ik had immers, mits een opvoeding in een andere cultuur en/
of religie, evengoed iemand anders kunnen zijn.

Om onze liberale waarden en principes te beschermen, moeten we dus voorzich-
tig zijn en niet zelf vervallen in dogmatisme en monoculturalisme. De stelling dat de 
islam onverzoenbaar zou zijn met liberale basiswaarden suggereert reeds dat die reli-
gie zich dient aan te passen aan onze set van superieure principes. Hierbij belandt 
men onmiddellijk in het omgekeerde van wat men wil bereiken, namelijk dat iedereen 
vrij is om naar eigen geweten zijn eigen visie op het goede leven te ontwikkelen en 
uiting te geven. 

Dat alles sluit uiteraard geen kritische discussies uit. Ook liberalen verzetten zich 
tegen geweld en onderdrukking, net omdat deze de persoonlijke vrijheid en kritische 
reflectie ondermijnen. Mensen die de islam – of om het even welke levensvisie – 
gebruiken om anderen te indoctrineren en te onderdrukken, zijn de terechte vijanden 
van het liberalisme. Deze nadruk op autonomie is cruciaal, niet alleen omdat het 
liberalen ertoe aanzet zich te verzetten tegen onderwerping, maar ook omdat het 
aantoont dat de enige liberale houding erin bestaat mensen te benaderen als indivi-
duen en niet louter als leden van een gemeenschap. Ook moslims zijn namelijk in 
staat tot kritische reflectie ten aanzien van hun cultuur, geloof en tradities. Ook 
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moslims zijn personen wier identiteit niet volledig wordt opgeslorpt door hun lid-
maatschap van een groep. Opnieuw mondt dit uit in een pleidooi tegen veralgeme-
ning en stigmatisering en dus tegen de hierboven vermelde tendens om telkens te 
spreken over ‘de islam’. 

7. Vrijheid van meningsuiting en het democratische debat

Vrijheid van meningsuiting is een van de fundamenten van de democratische rechts-
staat. Ieder moet namelijk voor zichzelf kunnen bepalen wat hij denkt over allerlei 
zaken en moet ook de mogelijkheid hebben dit met anderen te delen. Zo niet is het 
democratische debat over rechtvaardige regels voor de samenleving onmogelijk. 
Mill argumenteerde al dat open discussies pas hun rol kunnen vervullen als iedereen 
vrij zijn zegje kan doen. Deze verdediging vindt men ook terug bij Van Istendael.

Niemand hoeft het met Benno Barnard eens te zijn, maar je luistert naar zijn argumenten, 
ook al ergeren ze je, je geeft tegenargumenten, je gaat, kortom, de discussie aan (…). Je 
spreekt tegen, maar je belet nooit de ander te spreken. Gekrijs kan nooit het democratische 
debat vervangen. Voor de lieden die Benno Barnard aanvielen, is echter het debat zelf een 
gruwel (…). In mijn opvatting stoelt democratie op het beschaafd georganiseerde menings-
verschil. (DM 2/4/2010)

Vrijheid van meningsuiting is inderdaad de vrijheid om van mening te verschillen. 
Dit geldt principieel voor iedereen, dus ook voor degenen die menen dat mensen 
niet van mening mogen verschillen: ‘het vrije woord garandeert de mens juist de vrij-
heid om iedere soort opvatting te koesteren, zelfs als die haak staat op het vrijdenken 
zelf’ (Wijnberg 2009, p. 40). Door iedereen principieel toe te laten, kunnen de ver-
schillende partijen, hoe radicaal of gematigd ze ook zijn, argumenteren en naar elkaar 
luisteren. Zo maken we werk van de open samenleving die we willen zijn en kan 
duidelijk worden wie de echte vijanden van onze liberale democratie zijn: ‘om te 
kunnen weten wat men wel en niet mag zeggen, moet men eerst kunnen spreken’ 
(Wijnberg 2009, p. 34). Om tot een redelijk debat te komen, moeten alle partijen 
elkaar op een respectvolle manier benaderen en zich houden aan bepaalde spelregels. 
Wanneer men dat niet doet, zet men zichzelf buitenspel. Enkel op die manier erken-
nen we het probleem en werken we aan een oplossing die consistent is met de waar-
den en principes die ons zo dierbaar zijn. 

Zoals Sturtewagen opmerkt, wordt het debat echter gekaapt door twee kampen 
die systematisch de eigen waarden, principes en voorschriften verabsoluteren. Beide 
partijen dragen schuld aan deze wederzijdse escalatie en dus aan het feitelijke einde 
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van de beschaafde dialoog. Naast de moslimextremisten zijn dus ook de provocateurs 
die hen uitdagen mede verantwoordelijk: ‘het uiteindelijke doel is dat de dialoog 
ophoudt en de onmogelijkheid om het eens te geraken een feit wordt. Wat te bewij-
zen was’ (Sturtewagen, DS 2/4/2010).

In deze optiek zijn extremistische moslims en islamcritici objectieve bondgeno-
ten, omdat hun bedoeling in essentie dezelfde is. Beiden proberen de radicale inter-
pretatie van de islam onder de aandacht te krijgen, hetzij om ze te promoten 
(Sharia 4 Belgium), hetzij om ze gelijk te stellen aan de islam en te veroordelen 
(Barnard). Het discours waarbij de islam systematisch als ondemocratisch wordt 
voorgesteld, werkt polarisering in de hand en moet daarom niet worden begrepen 
worden ‘als een  legitieme uitoefening van de vrije meningsuiting, maar als een 
aanslag op de democratie’ (Maly 2008). 

Het democratische debat is immers gebaat bij nuancering in plaats van veralgeme-
ning, bij wederzijds respect in plaats van wederzijdse provocatie. Dit debat neemt 
niet de vorm aan van een ‘dialoog der beschavingen’: een term waar ik net als 
Doornaert – maar om andere redenen – een hekel aan heb. Terwijl Doornaert 
(DS 6/4/2010) deze dialoog keer op keer in eenrichtingsverkeer ziet uitmonden, is 
het probleem volgens mij dat een dialoog concrete gesprekspartners vereist en dat 
culturen niet monolithisch genoeg zijn om met één stem te spreken. Gesprekspart-
ners moeten bereid zijn elkaars meningen te aanhoren, te tolereren en, indien moge-
lijk, te respecteren. Om alle partijen in het gesprek te betrekken, is er nood aan res-
pect, ‘zowel voor iemands meningsvrijheid – met inbegrip van zijn recht om te 
beledigen – als voor iemands geloof, met inbegrip van fundamentalistische over-
tuigingen’ (Van de Voorde, DS 7/4/2010). De retoriek van ‘wij’ (die de vrije menings-
uiting verdedigen) tegen ‘zij’ (die deze vrijheid aanvallen) is daarentegen totaal contra-
productief, zowel in termen van de zoektocht naar waarheid (Mill) als in termen van 
wederzijds respect (Rawls).

8. Vrijheid van meningsuiting en de moraal van het democratische debat

Volgens Maly (2008) moeten we vrijheid van meningsuiting terug ‘begrijpen als een 
fundament voor de democratie in plaats van een legitimatie van beledigingen en zelfs 
racisme’. Hij gaat hierbij expliciet in tegen de maatschappelijke tendens van de laatste 
jaren waarin ‘het vrije woord’ steeds meer begrepen wordt als een absoluut recht om 
te provoceren en te kwetsen.10 Het probleem hierbij is dat vrijheid van meningsuiting 
niet langer fungeert als een voorwaarde voor het democratische debat: het continu 
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beledigen van anderen wordt beschouwd als een bij uitstek democratische daad, ook 
al maakt het elke dialoog haast onmogelijk. Het huidige discours, dat grenzen aan de 
vrije meningsuiting systematisch voorstelt als ondermijningen van de democratie, is 
volgens Maly misleidend, omdat deze grenzen vanuit democratisch oogpunt net 
noodzakelijk en wenselijk zijn. Kortom, vrijheid van meningsuiting fungeert enkel als 
‘het fundament van de democratie in zoverre dat de grenzen ervan gerespecteerd 
worden’ (Maly 2008). 

Ook al is iedereen principieel vrij om te beledigen en te provoceren, daarom moe-
ten we het uiten van deze ‘meningen’ nog niet aanmoedigen als een democratische 
verworvenheid. Naast de relatieve vrijheid van iedereen om zijn zegje te doen, 
moeten we ook aandacht hebben voor de kwaliteit van het maatschappelijke debat. 
Willen we een debat dat overstemd wordt door het geroep uit de meest extreme 
hoeken (waar media vaak tuk op zijn) of willen we een genuanceerd debat waar 
extreme standpunten worden voorgesteld voor wat ze zijn, namelijk marginale uiter-
sten? Helaas worden in het huidige maatschappelijke debat de meest relevante, genu-
anceerde en diepgaande meningen overstemd door simplistische maar luidruchtige 
slogans. Dit houdt een groot verlies voor de democratie in.

Zo veroorzaakt de vrijheid van meningsuiting, als we niet uitkijken, haar eigen ondergang. 
Als de stelling dat alles moet kunnen worden gezegd, ertoe leidt dat alles ook werkelijk 
gezegd wordt, nemen de hufters het over en verliest het debat zijn rol als beschaafde 
manier om tot overeenstemming (…) te komen (…). De achilleshiel van de democratische 
samenleving is de wijze waarop ze met haar basisprincipes omgaat. Laat je aan die princi-
pes tornen, dan verdwijnt de vrijheid. Maar stel je die principes absoluut, dan (…) wordt 
het samenleven onmogelijk. Vrije meningsuiting alleen zal de democratie dus niet redden. 
Er zullen ook een beetje goede manieren nodig zijn. (Sturtewagen, DS 2/4/2010) 

Vrijheid van meningsuiting is met andere woorden wel een noodzakelijke maar geen 
voldoende voorwaarde voor een goed functionerende democratie. Als we dan toch 
willen garanderen dat iedereen zijn mening kan uiten, dan moeten we ook de vrije 
en gelijke toegang tot het publieke debat garanderen. Natuurlijk is er een duidelijk 
onderscheid tussen iemand die flagrant de basisregels van het democratische spel 
ontkent en iemand die weliswaar binnen de lijntjes blijft, maar het spel zelf verziekt 
door zijn gedrag. Zoals men moslimfundamentalisten die de sharia willen implemen-
teren kan vergelijken met voetballers die systematisch handspel begaan (en hiervoor 
terecht van het veld gestuurd worden), vallen mensen als Barnard die niets liever 
doen dan provoceren en beledigen11 nog het best te vergelijken met voetballers die 
voortdurend de spelers van de andere partij lopen te treiteren. Ook al krijgen zulke 
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spelers geen rode kaart, toch worden ze ook niet geprezen voor hun voetballende 
capaciteiten. En als alleen maar zulke spelers op het veld staan, is er van goed voet-
bal weinig sprake.

Niet elke uitoefening van onze vrijheden en rechten leidt met andere woorden tot 
moreel wenselijk gedrag. Laat ons daarom stoppen de vrijheid van meningsuiting te 
verabsoluteren tot een soort fetisj. We moeten immers niet alleen proberen om onze 
mening te uiten, maar dit ook doen op een beleefde, beschaafde en argumentatieve 
manier. Het feit dat ook radicale en kwetsende meningen principieel vallen onder de 
vrijheid van meningsuiting betekent nog niet dat ze waardevol zijn. Doorgaans dienen 
ze noch de humor, noch het wederzijdse respect voor elkaar. Zowel islamcritici als 
moslimfundamentalisten zijn vrij hun mening te uiten, al hoop ik dat de rest van het 
maatschappelijke debat gevoerd wordt op basis van minder mediagenieke maar meer 
accurate analyses van de problemen die zich stellen. Tijdens het Feest van de Filo-
sofie werd alvast duidelijk dat een dergelijk debat niet noodzakelijk hoeft te verzan-
den in een gepolariseerde discussie waarbij elke partij in het eigen grote gelijk blijft 
geloven. Zelfs Barnard geeft toe dat de ‘sfeer van geschreeuw’, waar zijn provocatie 
toe heeft geleid en waar hij zichzelf ook heeft ‘toe laten verleiden’, contraproductief 
is (Antonissen, Humo 11/5/2010).

9. Conclusie

Ik pleit hier dus niet voor censuur, maar voor nuance en respect. Provocaties en 
beledigingen mogen niet worden verboden, maar vormen ook geen deugdzame 
manier om met meningsverschillen om te gaan. Ook al mogen bepaalde vrijheden en 
rechten principieel niet worden ingeperkt, toch is de uitoefening van deze vrijheden 
niet altijd en overal even waardevol of moreel wenselijk. Moraliteit is met andere 
woorden breder dan de louter formele en negatieve rechten en vrijheden die mensen 
bezitten. Zo moeten mensen zeker de vrijheid hebben om hun leven te wijden aan 
het kijken naar reality shows, al is dit misschien een ietwat triest bestaan. Net zo moe-
ten mensen wel vrij zijn om te kunnen beledigen en provoceren, al wil dat nog niet 
zeggen dat die activiteiten zelf moreel goed genoemd moeten worden. Opvallend is 
dat deze gedachte al bij Mill zelf aanwezig is. Ook al mogen we beledigingen en 
scheldpartijen niet censureren, toch kunnen en moeten we ze niet gedogen (Loobuyck 
2009, pp. 24-25). Ze zijn immers in strijd met wat Mill (1978, p. 101) ‘de werkelijke 
moraal van de openbare discussie’ noemt. Deze impliceert dat we iedereen moeten 
veroordelen, ‘aan welke kant hij ook staat, in wiens manier van argumenteren gebrek 

93818_Eth_Persp_02.indd   24793818_Eth_Persp_02.indd   247 10-11-2010   11:11:0510-11-2010   11:11:05



 Ethische Perspectieven 20 (2010)3, p. 248

aan eerlijkheid, kwaadwillendheid, dweepzucht of onverdraagzaamheid tot uiting 
komen’. Beledigen, schelden en kwetsen druisen dus in tegen de normen van het 
democratische debat.

Toegepast op het maatschappelijke debat rond het incident-Barnard kunnen we 
dan ook twee belangrijke zaken van Mill leren. Ten eerste, alle partijen moeten prin-
cipieel de mogelijkheid hebben hun meningen vrij te uiten, zolang althans deze geen 
reëel risico inhouden op fysieke schade aan anderen. Zelfs tegenstanders van het vrije 
woord moeten bijgevolg vrij zijn hun mening te uiten. Vrijheid van meningsuiting, 
die dus geldt voor zowel moslimextremisten als islamcritici, dient namelijk de 
 waarheid, al was het maar doordat onware meningen helpen deze waarheid in her-
innering te brengen. Ten tweede, net omwille van deze wederzijdse gerichtheid op 
waarheid, is het wenselijk dat alle gesprekspartners in het publieke debat zich houden 
aan algemene normen van respect en fatsoen. 

Het is ongetwijfeld een kwestie van zelfcensuur om moslims niet continu in hun 
diepste identiteit te kwetsen. Doornaert zou dit dan ook begrijpen als een teken van 
‘de sluipende intellectuele capitulatie voor de islam’ (DS 6/4/2010). Ik vind het ech-
ter een kwestie van beleefdheid en respect, wat ik beschouw als eveneens kenmer-
kend voor westerse waarden die een houding motiveren die eerder moreel prijzens-
waardig dan moreel laakbaar is. 
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Noten

1. De auteur wenst Tom Grimonprez, Stijn Neuteleers en Thomas Nijs te danken voor hun commentaren bij 
een eerdere versie van dit artikel.

2. Ik gebruik de term ‘liberaal’ uitdrukkelijk in een specifiek politiek-filosofische betekenis. Ik ga hieronder 
dieper in op de relevantie en de implicaties hiervan voor het debat over de vrijheid van meningsuiting.

3. Ik ga hier niet in op de discussie over de verhouding tussen de islam en democratie op het internationale 
vlak en concentreer mij dus op de problematiek in eigen land.

4. Barnard zelf geeft trouwens aan dat dit een betere strategie zou zijn geweest: ‘Ik heb spijt van alles. De titel 
had moeten luiden: ‘Leve de democratie, weg met de sharia’.’ (Antonissen, Humo 11/5/2010).

5. In de passage van de Bijbel waar God aan Mozes Zijn Tien Geboden openbaart, maakt Hij bijvoorbeeld 
ook duidelijk wat moet gebeuren met hen die Zijn Geboden niet naleven: ‘neem de sabbat in acht, want het is 
voor jullie een heilige dag. Wie hem schendt, moet ter dood gebracht worden.’ (Exodus 31: 14; Nieuwe Bijbel-
vertaling).

6. In dit citaat wordt bovendien de relatie duidelijk tussen de fundamentele mensenrechten op vrijheid van 
meningsuiting en vrijheid van godsdienst. Ze gaan namelijk beide over het recht van iedere persoon om zijn 
diepste overtuigingen kenbaar en openbaar te maken (Van de Voorde, DS 7/4/2010).

7. Ook Loobuyck stelt dat dit zou ‘betekenen dat iedereen die zich door een al dan niet goed beargumenteerde 
woordenwisseling gekwetst voelt, de tegenstrever het zwijgen zou kunnen opleggen’ (DS 27/1/2009).

8. Het fragment kan op het internet gevonden worden (www.youtube.com/watch?v=iB_g9Uc2Dt0, geraad-
pleegd op 14 mei 2010). De aanleiding was het door Teeuwen zelf geschreven lied dat hij bij de onthulling van 
een beeld voor de vermoorde Theo Van Gogh ten berde bracht.
 Zet God op de pot, stop de Profeet maar in je reet en dans voor het vrije woord. En als je dan wordt dood-

geschoten, heb je van dit lied genoten. De een die wordt verdreven, de ander wordt vermoord; hiep hiep hoera 
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het vrije woord! Christenhonden, geitenneukers, iedereen doet mee. Jezus en Mohammed op een openbare 
plee. Nee, ik mag niet kwetsen, mijn excuses en ik zal voor straf me laten pijpen door de Meiden van Halal.
9. Voor een gedetailleerder overzicht van de belangrijkste rechtvaardigingen van het belang van vrijheid van 

meningsuiting, zie Nys (2010).
10. In Nederland werd dit duidelijk bij de reacties op de moorden op Theo van Gogh en Pim Fortuyn en, 

meer recent, bij de opkomst van Geert Wilders en diens islamkritiek. In Vlaanderen heeft vooral het Vlaams 
Blok/Belang dit discours zich toegeëigend, zeker na de veroordeling voor racisme in 2004. Telkens werpt men 
zich op als de belichaming van het vrije woord dat al te lang in de kiem is gesmoord door het politiek correcte 
denken.

11. Barnard geeft zelf aan een polemische natuur te hebben: ‘Het behaagt me soms om de controverse uit te 
lokken (lacht).’ (Antonissen, Humo 11/5/2010).
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