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Artikelen

Hoofdstuk 14

Commentaar
Hieronder staan twee voorbeelden van hoofdredactionele commentaren uit kranten met een 
verschillende signatuur. Eerst krijg je achtergrondinformatie over de artikelen en de kranten. 
De artikelen zelf vind je op de volgende pagina’s.

1.   Trouw (22 januari 2010): Het recht moet zijn loop hebben, Wilders staat niet boven  
de wet

Dit commentaar riep weerstand en bijval op onder de lezers van Trouw, zie ook de 83 reac-
ties op de website.

Nieuwsaanleiding: Het Openbaar Ministerie (OM) kreeg begin 2009 van het gerechtshof in 
Amsterdam opdracht de politicus Geert Wilders te vervolgen vanwege zijn anti-islamuit-
spraken. Op 20 januari 2010 was de eerste zittingsdag van de rechtszaak. 
Teksten als ‘De grenzen dicht’, ‘Geen islamieten meer Nederland in’ en ‘Veel moslims Neder-
land uit’ zouden moslims in hun waardigheid aantasten. De vergelijking van de Koran (‘dat 
fascistische boek’) met Hitlers boek Mein Kampf zou moslims beledigen.

 Wat voor krant is Trouw?

Trouw is als protestants-christelijke krant opgericht in de Tweede Wereldoorlog door men-
sen in het verzet. Na de oorlog werd Trouw feitelijk de opvolger van ‘De Standaard’, het 
omstreden antirevolutionaire dagblad dat tijdens de Duitse bezetting bleef verschijnen. 
Ook Trouw had nauwe banden met de Antirevolutionaire Partij.
Sinds de jaren zeventig van de vorige eeuw regelt een redactiestatuut de onafhankelijke 
positie van de redactie. De bijbelse grondslag bleef, maar het redactionele uitgangspunt 
van de krant, zo staat in het eerste artikel, wordt bepaald ‘door het streven de samenle-
ving, nationaal en internationaal, journalistiek te benaderen vanuit de overtuiging dat 
deze fundamentele kritiek behoeft, in zoverre ze de verwerkelijking belemmert van de 
oproep van de bijbel tot gerechtigheid, vrede, vrijheid en naastenliefde’.

2.  De Telegraaf (8 maart 2010): Wilders 

Ook dit commentaar namen niet alle lezers in dank af. De Telegraaf stond eerder niet 
onwelwillend tegenover Geert Wilders. 

Nieuwsaanleiding: De week ervoor had Wilders tijdens zijn bezoek aan Engeland voor de 
camera’s van de wereldpers de Turkse premier Erdogan een ‘mafkees’, en de profeet Moham-
med ‘een barbaar, massamoordenaar en pedofiel’ genoemd.

http://www.trouw.nl/opinie/commentaar/article2969069.ece/Het_recht_moet_zijn__loop_hebben__Wilders_staat_niet_boven_de_wet_.html
http://www.trouw.nl/opinie/commentaar/article2969069.ece/Het_recht_moet_zijn__loop_hebben__Wilders_staat_niet_boven_de_wet_.html
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 Wat voor krant is De Telegraaf?

De Telegraaf is Nederlands grootste onafhankelijke dagblad. Het richt zich op een breed 
publiek in een anti-elitaire stijl. De krant, opgericht in 1893, kent een omstreden geschie-
denis. Zo bood die in de Tweede Wereldoorlog de Duitse bezetter en de NSB toegang tot de 
redactionele kolommen. Dit leidde na de oorlog tot een verschijningsverbod. Dat werd in 
1949 opgeheven, omdat het verwijt van dienstbaarheid aan de bezetter – uit baatzucht of 
opportunisme – ook voor veel andere bladen gold. 

1. Trouw (22 januari 2010)

Het recht moet zijn loop hebben, 
Wilders staat niet boven de wet 
commentaar

PVV-politicus Wilders zei op de eer-
ste dag van de rechtszaak tegen hem 
dat het niet alleen het recht maar ook 
de plicht van vrije mensen is zich uit 
te spreken tegen elke ideologie die de 
vrijheid bedreigt. Hij beriep zich hier-
bij op de aan Thomas Jefferson toege-
schreven uitspraak ’de prijs voor vrij-
heid is eeuwige waakzaamheid’. Mooi 
gesproken. Als het om de uitingsvrij-
heid gaat is Jefferson een autoriteit en 
niet de eerste de beste. Hij is een van 
de stichters van de Verenigde Staten 
en vader van de Amerikaanse grond-
wet, waarin de vrijheid van menings-
uiting een prominente plaats inneemt. 
Was Wilders nu maar net zo consistent 
als de founding fathers. 

In de Amerikaanse grondwet zijn de 
vrijheid van meningsuiting en de vrij-
heid van godsdienst twee eeuwen te-
rug in één en hetzelfde artikel, het eer-
ste amendement, verankerd. Dat heeft 

ertoe geleid om aan de uitingsvrijheid 
– om het even of het om expressie van 
meningen of geloofsopvattingen gaat 
– zo min mogelijk beperkingen op te 
leggen. De Amerikanen zijn beducht 
dat beperkingen de levensbeschouwe-
lijke en religieuze diversiteit in gevaar 
zullen brengen, die één van de grond-
slagen van hun (immigratie-)samenle-
ving is. 

Voor deze Amerikaanse benadering 
valt veel te zeggen, op voorwaarde dat 
er niet met twee maten wordt geme-
ten. Wilders doet dat wel, door voor 
zichzelf de constitutionele uitingsvrij-
heid op te eisen die hij anderen, in zijn 
geval moslims, misgunt. Zijn politieke 
program is daarover onomwonden met 
voorstellen tot een stop op immigratie 
uit islamitische landen, een bouwstop 
voor moskeeën en invoering van een 
belasting op het dragen van sluiers, 
door Wilders denigrerend omschreven 

als kopvoddentax.
In Europa zijn de grenzen van de 

uitingsvrijheid wat nauwer getrokken 
dan in Amerika, omdat dit werelddeel 
nog maar betrekkelijk kort geleden 
heeft ondervonden waartoe het stel-
selmatig discrimineren en beledigen 
van een bevolkingsgroep kan leiden. 
Men kan de extra rechtsbescherming 
van groepen betreuren of niet, om de 
rechtsstaat zoals die hier vorm heeft 
gekregen, kan niemand heen. Ook een 
politicus staat niet boven de wet. Het 
is dus onzin de zaak tegen Wilders 
als een politiek proces te kwalifice-
ren, zoals hij doet. Uit die kwalificatie 
spreekt minachting van de rechtsstaat, 
die een balans poogt te vinden tussen 
de uitingsvrijheid en de bescherming 
van de menselijke waardigheid.

© Trouw 2010
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2. De Telegraaf (8 maart 2010)


